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Siautėja komunistiniai piratai
SU PIRATAIS SIAUTĖJA IR ORDENUOTI

MARŠALAI IR GENEROLAI
De Gaulle palaiko tvirtą vaka

JAV Kongresas, kaip atrodo, 
vis dar stipriai atlaiko Lietu 
vos teisių gynimą. Eilė Kong 
reso narių — Brown, Miller, 
Griffiths, Barrett, Delaney, 
Healey, Madden, Ryan ir kt. 
Kongrese Vasario. 16 proga 
įimtai ir gražiai kalbėjo apie 
lietuvių tautos žmones ir Lie 
tuvą Lietuvoje ir Amerikoje. 
Visi jie

LINKĖJO LIETUVAI AT 
GAUTI VISAS KULTŪRIN

GAI TAUTAI PRIKLAU 
SANČIAS TEISES.

Tai kilnu, gražu ir verta 
nuoširdžios padėkos ir pagar 
bos.

Tačiau iš JAV mes laukia 
me didesnio viso laisvės reika 
lo supratimo ir jam atlaikyti 
— didesnių veiksmų.
Veiksmingumo JAV labai stin 
ga. Ir tai ne mūsų, bet jų pa 
Čių egzistencijai atlaikyti, nu 
matant ilgesnes laiko distanci 
jas.

ŠIS ISTORINIS LAIKO 
TARPIS JAV ISTORIJON 
ĮEIS KAIP NERYŽTINGAS 

IR NEVEIKSMINGAS.
Dėl tokio JAV neryžtingu 

mo ir neveiksmingumo priei 
ta prie to, kad Ameriką prade 
da terorizuoti, jos pašonėje įsi 
kūrę, piratai. Kur kitur tokie 
piratai galėtų siautėti? Jie šau 
do i JAV laivus, jie grobia J 
A V galybės pašonėje laivus...

Karibų jūros piratų paska 
tinti,

MASYVINIAI PIRATAI 
SIAUTĖJA IR MIRTIM 

GRASINA VISAI 
AMERIKAI. . .

Kur toliau begalima eiti? 
Chruščiovas, apsirengęs gene 
rolu, sufleruoja maršalui Mali 
novskiui grąsinti Amerikai 
atominiu sunaikinimu. . . Tai 
vis XX amžiaus galo piratai. 
Jie gali siautėti, nes JAV nuo 
laidžios ir tur būt sutiktų pri 
imti piratų siūlymą pasirašyti 
„nepuolimo sutartį“, kurią 
Maskva siūlo.
De Gaulle tačiau dar laikosi 
blaiviai ir ne tiktai atsisako to 

smukimo į bolševikinę prarają

Montrealio spaudos baliaus karalaitės rinkimų nuotrauka.
Iš kairės: dail. A. Tamošaitienė, laikanti tautinio drabužio vai 
niką, kurį ji uždėjo 1963 metų baliaus karalaitei, D. Klemkai 
•ei (trečia iš kairės), A. Alseikaitė, redaktorius, laikąs karalai 
tei dail. A. Tamošitienės Meno studijoje išaustą tautinį dra 
bužį, laimėtojai dovaną, ir A. Burbaitė, laimėjusi antrą vietą. 
Trijų lietuvaičių nuotrauką įdėjo ir didžiausis Montrealio laik 

raštis ,,La Presse“, aprašęs spaudos balių.
Nuotrauka L. Stankevičiaus.

riečių stuburą ir sulaiko nuo

kio biznio, bet dar ir pagrįstai 
pareiškia, kad ir

BERLYNO KLAUSIMAS 
NĖRA VIEN MASKVOS, 

VAŠINGTONO REIKA 
LAS, NES IR PARYŽIUS 

TURI TEISIŲ.
Galimas dalykas, kad De 

Gaulle ir sulaikys Vakarus 
nuo nuosmukio.

Kai taip politiniai reikalai 
vystosi, galima suprasti de 
Gaulle kitus nusistatymus ir 
net jo kraštutinumus.

KITOS ŽINIOS
— Portugalijoje didelis pot 

vynis. Daug žmonių liko be 
namų.

— Libijoje žemės drebėji 
mas sugriovė visą 15,000 gy 
ven'tojų miestą.

— Italijoje nuslinkęs kai 
nas sugriovė daug namų.

— Venezuelos prekinį lai 
vą pagrobę kastriniai piratai 
nuvedė į Braziliją, kur jie pra 
šo prieglaudos, o laivą grąži 
na.

— JAV žvejų kulerį iš kul 
kosvaidžių apšaudė Kubos pi 
ratai.

— Daugumas JAV mokyk 
lų uždarytos dėl siaučiančio 
aziatinio gripo.

— Berlyno rinkimuose bur 
mistro Brandt soc. - dem. par 
tija gavo iš 140 vietų 89, krik, 
dem. 41, liberalai lt) ir komu 
nistai 0.

— Irake po perversmo su 
imta 8000 komunistų. Maskva 
kelia didžiausį gvoltą per Pra 
vdą ir radio.

— Kanados Meno taryba 
gavo iš nežinomo asmens 
4,250,000 dolerių auką.

— Kennedy sako, kad ru 
sai iš Kubos ištrauks dalį savo 
kariuomenės.

— Chruščiovas pakurstė Ti 
to paremti Indiją kovoje su 
Kinija. Tito tą mielai daro, 
nes kinai Tito vadina Mask 
vos šunimi.

— Angola, pietinėje Afriko 
je, reikalauja nepriklausomy 
bės.

— Anglijos darbiečiai vie 
ton mirusio Geitskelio išrinko 
Harold Wilsoną savo lyderiu.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS MINISTERIS 
PIRMININKAS TARĖSI 

LONDONE
Nors Kanadoje vyksta la 

bai gyva ir aštri federalinė 
priešrinkiminė kova, kuriai 
srovės meta didžiąsias savo j ė 
gas, bet min. pirm. J. Diefen 
baker, metęs viską, praėjusią 
savaitę nuskrido į Londoną 
tartis su Britanijos pirm. Mac 
Millan.

Diefenbaker turėjo svarbių 
klausimų, kaip svarbūs ekono 
miniai, įskaitant ir Bendrosios 
Europos rinkos klausimą; gy 
nybos, ypač ginklavimosi ato 
miniais JAV ginklais, kai nau 
jojo darbiečių lyderio Wilso 
no pažiūros sutampa su Die 
fenbakerio pažiūromis. Bet 
greičiausia šią kelionę Diefen 
bakeriui padiktavo priešrinki 
miniai politiniai tiksliai, ir jis 
pastiprinimo sau įieško už Ka 
nados ribų.

Netoli New Yorko, poilsio namuose gyvenantis Vasario 16- 
sios Akto signataras prof. Juozas Kaminskas - Steponas Kai 
rys vasario 16 d. susilaukė daug lankytojų ir sveikinimų. Iš 
New Yorko signatarą pasveikinti buvo atvykę Vyt. Stašins 
kas, ir A. Simutis, kurie Gen. konsulo Jono Budrio ir savo 

vardu įteikė jam gėlių.
'Taipgi signatarą sveikino New Yorko „Šviesos“ Sambūris, 
kurio vardu gėles įteikė inž. J. Valaitis ir Giedrė Zauniūtė. 
Tą dieną jį aplankė ir Dr. V. Paprockas, kuris rūpinasi signa 
taro sveikatos reikalais ir Vytautas Augustinas, kaimynas iš 
profesoriaus kilmės vietos, ir visa eilė kitų.

Foto V. Augustino.

EUROPOS NAUJIENOS
OPOZICIJA PRIEŠ SOVIETINI REŽIMĄ?

Suimti du žymūs rašytojai?
Užsieninė spauda praneša, 

kad Rusijoje suimti du rašyto 
jai: Valerij Tarsis, Londone 
išleidęs knygą „The Blue Bat 
tie“, pasirašęs slapyvardžiu 
Ivan Valerij, ir kitas rašyto 
jas, Vladimir Oviečkin, „No 
vyj Mir’ redakcijos, kuri išlei 
do antistalininį veikalą ir da 
bar yra kandidatas į SSSR au 
kščiausiąją tarybą. Pasirodo, 
Oviečkin savo rinkiminėse pra 
kalbose kritikavęs kolūkinę 
sistemą, kuri kraštą vedantį į 
badą. Abu jie esą uždaryti į 
kalėjimą.

AFRIKOS STUDENTŲ 
MAIŠTAS BULGARIJOJE

Komunistai, norėdami prisi

1967 METŲ PASAULINEI 
PARODAI MONTREALY 
NUMATOMOS 5 VIETOS

Apie jas jau kalbama ir 
spaudos rašoma: 1. LaSallėje 
prie Mercier tilto, Newman ir 
Varendryje gatvių sankryžo 
je, 2. Prie Victoria tilto, tarp 
Wellington gatvės ir šv. Lau 
ryno upės; 3. Park Maison 
neuve, kampe tarp Pie IX ir 
Sherbrooke gatvių; 4. kampe 
tarp Metropolitain ir Boucher 
ville; 5. prie šv. Lauryno upės 
ir Boucherville tunelio — til 
to, kuris bus pastatytas. Tik 
riausiia tačiau vieta yra I-ji, 
nes nuo čia arčiausia yra Dor 
vai aerodromas, ir geležinke 
liai, čia pat ir jūrų kelias, o 
vieta visai laisva.

— Bažnyčių susivienijimo 
moderatorius pasisakė už ato 
minius ginklus Atlanto s-gos 
rėmuose.

auklėti komunistų kitoms ša 
lims, kviečiasi į savo mokyk 
las kitų kraštų studentus, ku 
riuos nemokamai mokina ir iš 
laiko. Tačiau, gavę jų, be ato 
dairos indoktrinuoja. Taip da 
ro Maskva, taip daro ir jos sa 
lelitai. Ypač paskutiniu laiku 
komunistai atkreikė dėmesį į 
naujų Afrikos valstybių stu 
dentus, kurių pas save prisi 
kvietė šimtus.

Deja, Bulgarijoje „moko 
mi ir auklėjami“ Afrikos vals 
tybių studentai pasijuto be są 
lygų laisvai aiškintis ne tiktai 
mokslo dalykus, bet ir kasdie 
ninius klausimus. Jie pareika 
lavo žmogui tinkamos lais 
vės. Sovietiniu būdu jiems at 

Nukelta į 8-tą psl.

MIN. VACLOVAS SIDZIKAUSKAS, 
Vasario 16 d. proga Montrealy skaitęs paskaitą, kuri įdėta NL 

8 ir 9 numeriuose (žiūr. 2 puslapį).

NEW YORKO NAUJIENOS
VASARIO 16 BALTIJOS NAMUOSE

Vasario 16-tos dienos pro 
ga Baltijos Namuoie, Lietu 
vos Gen. Konsulo ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto suruoštam 
priėmime dalyvavo visa eilė 
svetimų valstybių konsulų ir 
įtakingų amerikiečių, kaip ly 
giai svarbesniųjų New Yorko 
lietuvių organizacijų ir didžio 
sios spaudos atsitovai. Gauta 
daug sveikinimų žodžiu ir raš 
tu.

Gen. Konsulų Dr-jos var 
du, Lietuvos Gen. Konsulą J. 
Budrį sveikino Brazilijos Gen. 
konsulas — ministras Dora 
Alencar de Vasconcellos. 
Nors jį sveikino visos Dr-jos 
(73 narių) vardu, kai kurie 
Gen. Konsulai dar sveikino ir 
asmeniškai.

„New York Times“ šiais 
metais parašė ypatingai reikš 

Mielus prietelius 
MYKOLĄ ir JADVYGĄ JUODVIRŠIUS 

liūdinčius dėl brolio
JUOZO JUODVIRŠIO 

mirties, 
nuoširdžiai užjaučiame

J. ir Stp. Kęsgailos 
L ir P. Lukoševičiai.
I. ir V. Pavilaniai
J. ir G. Rukšėnai. |

Mielą Bičiulį
MYKOLĄ JUODVIRšĮ SU PONIA 

ir visus artimuosius bei gimines, 
mirus broliui,

JUOZUI JUODVIRŠIUI, 
nuoširdžiai užjaučia

E. ir J. Kardeliai.

mingą redakcinį straipsnį, ku 
ris įdėtas JAV ir Europos lai 
dose, o New Yorke, dėl strei 
ko, perskaitytas du kartu per 
N. Y. Times’o radio stotį.

— Amerikos valstybių spec, 
organizacija, tyrinėjusi Ku 
bos klausimą, paskelbė, kad 
Kuba pasidarė partizanų, sa 
botažninkų, teroristų ir di 
versantų apmokymo centru. 
Siūloma visoms Pietų Ameri 
kos valstybėms nutraukti su 
Kuba santykius.

— Laoso karalius lankosi 
Amerikoje ir pas JAV prezi 
dentą.

— Amerika paleido naują 
staelitą, kurio greitis lygus 
Žemės sukimosi greičiui, to 
dėl satelitas atrodo stovįs toje 
pačioje vetoje, kaip „pakabin 
tas“.
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Kalbėsime apie prisikėlimąl
DR. H. NAGIO KALBA, PASAKYTA VASARIO 16 

PROGA TORONTE

Brangios lietuvės,
Brangūs lietuviai,
Neatėjote šiandien klausyti 

prakalbų. Mes visi pavargo 
me nuo kasdieniškų sakinių, 
daug kartų kartotų posakių, 
nes ir žodis, deja, nusidėvi, 
išblunka, .apkrinta kasdieny 
bes dulkėmis ir nustoja savo 
nuostabaus pirmykščio žėrėji 
mo. O ne žodis dėlei to kai 
tas, ne žmogus, kuris jį taria. 
Ir vienam, ir kitam reikia sa 
vųjų reikia savos ąplinkoą, 
reikia žemės savos, kuri nuo 
lat gaivintų, nuvalytų rūdis.

Sunkus benamio gyveni 
mas. Prailgo laukimas ir vii 
ties valandos tapo amžinybe. 
Todėl ir pats žodis apkarto, 
todėl žmogaus lūpos sukepo. 
Žiema tokia ilga ir nuožmi, at 
rodo, niekad pavasario nebe 
sulauksime. Naktis tokia tam 
si ir slogi, tarytumei, rytmečio 
amžinai nebebus. Uostų van 
denys suledėjo, pražiūrėjom 
akis, o sugrįžimo laivų nesi 
mato.

Visa tai šiandien, Vasario 
šešioliktąją minint, palikus nie 
kingas kasdienybės smulkme 
nas už šios salės durų, turime 
sau pasakyti. Ne dėl to, kad 
būtume įtikėję neviltin, ne dėl 
to, kad būtume palūžę, bet to 
dėl, kad tiesą, nors ir skau 
džią, reikia matyti. Skausmas 
yra mūsų istorijos dalis. Iš tie 
sų, nedaug kas gali mums mū 
sų likimo pavydėti. Mūsų sese 
rys ir broliai tebekala kryžių 
po kryžiaus į kietą Sibiro tun 
drų gruodą. Tie paprasti me 
diniai kryžiai jau uždengė mil 
žiniškus plotus nelaimingos, 
svetimos, vergų kojom išvaikš 
čiotos, žemės. Mūsų broliai ir 
seserys mirė neapsakoma mir 
tim Lietuvos miškuose, gulėjo 
nužudyti savo turgaus aikštė 
se, skausmu užtvindė raudonų 
jų kalėjimų rūsius. Nerašė 
apie jų heroišką mirtį pašau 
lio spauda, neprotestavo kon 
ferencijos, susirinkusios po tai 
kos balandžio emblemomis, 
pamiršo juos rafinuoti intelek 
tualai, miklūs diplomatinių 
žaidimu valdininkai, suvaikė 
ję pacifistai ir akli konformis 
tai. Bet ne dėl jų mirė ir 
miršta ir mirs mūsų 
seserys ir broliai. Pa 
šaulio sąžinė kietesnė už Sibi 
ro gruodą. Ne dėl jų miško 
broliai tęsė savo beviltišką ko 
vą iki karščiausios pabaigos. 
Ne dėl jų. Jungtinių Tautų re 
zoliucijos jų neprike’s iš numi 
rusių. JIE ŽUVO IR MIRĖ 
UŽ MUS. Už mus — gyvuo 
sius savam krašte ir visam pa 
šaulyje, nes mes esam šian 
dien LIETUVA. Jie mirė už 
eavo žemę, bet žemė be žmo 
nių tėra pelenai ir dulkės. Lie 
tuviai ir jų seserys ir jų broliai 
visam plačiam pasaulyje ir na 
•nuos yra šiandien toji LIETU 
VA, už kurią buvo pralietas 
šiltas žmogaus kraujas, už ku 
rią vargdieniai žemdirbiai vii 
ko lažą ir baudžiauninkai ėjo 
į kartuves, už kurią kunigaikš 
čiai nešė vėliavas į svetimus 
kraštus, už kurią lietuviškoji 
knyga buvo gabenta iš Prūsų, 
už kurią meldžiasi motinos

Yearly Subscription Rates:
Canada...........................$ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00 

prie vaikų kapo vergų stovyk 
lose, už kurią ir mes pasirinko 
me benamio dalią. Už mus 
mirė tūkstančiai, kad galėtu 
me Vasario šešioliktąją susi 
rinkti draugėn, kad galėtume 
gyventi laisvi, kad galėtų ir 
kiti laisvi gyventi. Todėl, ir 
tik todėl, Vasario šešioliktoji 
mus suveda visus čia, todėl 
kasmet toji diena turi būti ne 
mirtingo kraujo plakimas, gy 
vybės liudijimas, nebaigtos 
kovos žinia.

Todėl pabūkime valandėlę 
kartu. .Išgirskime tą .kraujo 
plakimą. Kraujo, jungiančio 
visus savos žemės vaikus, be 
jokio skirtumo, be jokio karte 
lio, kaip kadaise namuos, pa 
baigtuvių vakarą, tėvų sode, 
aidint tolimai dainai ir kylant 
rūkui iš ežero, arba prie Kū 
čių stalo, kai žvaigždės spindi 
ramiai ir skaidriai žiemos dan 
guje. Pabūkime kartu, ir tegul 
mano žodžiai pabudina tą ra 
mybę ir šilumą, artimumą vie 
nos šeimos vaikų, susirinkusių 
prisiminti, susirinkusių pagy 
venti valandėlę vienas šalia 
kito, kaip niekada anksčiau, 
susirinkusių padėti vienas ki 
tam, sustiprinti vienas kitą, pa 
sidalinti žmogiška meile, ku 
vios niekas niekuo pasaulyje 
negali pakeisti. Nebus tada 
šie žodžiai tiktai prakalba, 
nuo kurių pavargote, bet jūsų 
pačių mintys, jūsų pačių troš 
kūnai, jūsų pačių svajonė, ku 
rias tiktai balsu čia kartoju.

Tebūna šitie žodžiai mal 
da. Malda už visus, kurie už 
migo svetimose žemėse, mūsų 
artimuosius, kurių širdys pa 
vargo nuo ilgo laukimo, ku 
riuos iš lėto Sutrupino nostal 
gija, kurie naktų naktimis sap 
navo vaikystės namus, vaikys 
tės upokšnius ir draugus, ir 
jų jau niekas daugiau nebeina 
tys. Kurių rankos niekad dau 
giau nebelies javų ir juodže 
mio, smėlio ir žolės, žydinčio 
medžio ir bėgančio vandens, 
debesų ir paukščių šešėlio. 
Malda už visus, kurie sukrito 
pakeliui į namus, kurie neišlai 
kė akmeninių miestų slėgimo, 
kurie neišlaikė benamio da 
lios. Tebūna tai malda už vi 
sus tuos, kurie skaitė slaptą 
„Aukso altorių“ ir „Aušra“ ir 
„Varpą", kurie užtroško bala 
nos gadynių smalkėse, kurie 
išėjo nuogom rankom laimėti 
sau laisvą gyvenimą. Už visus 
sukilėlius, pašauktus laisvės 
vėjo, už visus savanorius, tikė 
juslus savo mažos šalies gv 
vastimi, už visus miško bro 
liūs, kurie savo baisia mirtimi 
manė atverti akis aklam pa 
šauliui. Malda už visus, kurie 
tikėjo laisve labjau už duoną 
ir gyvenimą. Malda už visus 
žinomus ir nežinomus, mote 
ris ir vyrus, vaikus ir senelius, 
silpnuosius ir stipriuosius, ne 
mokytus ir mokytus, turtingus 
ir skurdžius, tylius ir iškalbin 
gus, vienodai tikėjusius savo 
žmoniška paskirtimi, savo na 
mų nemarumu ir magiškuoju 
laisvės žodžiu. Neprikels jų 
mums jokios chartos, bet

MININT

Lietu viii Jaunimo globėją
Kiekvienos žmonių kaitos 

laikas turi savo laimėjimų 
ir pralaimėjimų, šviesių ir 
tamsių dienų. Nuo pat šio 
šimtmečio pradžios gyvena 
me vieną po kitos didelių ir 
skaudžių įvykių audras. Pas 
kutinio laiko Europos utopiš 
ki ir žiaurūs režimai, baisios 
karo pasėkos sujaudino visą 
žmoniją. Po karo staigios, 
mokslo naujienos, daugelyje 
kraštų iškilęs ekonominis ger 
būvis jie retą asmenį apsvaigi 
no, viena į kitą lūžtančios že 
miško gyvenimo audros dau 
gelį mūsų laiko jaunimo nu 
plėšė nuo gyvenimo pagrin 
dų ir sužalojo visam gyveni 
mui. Visi — išsigelbėję ir nu 
kentėję pasigedo žmogaus. 
Žmonija pradeda gaivalingai 
jo j ieškoti. Valstybės nepanai 
kinusios kai kurių senų anta 
gonistiškų nuostatų padeda 
juos į archyvus ir po daugelio 
šimtų metų ten grįžta kadai 
šia uždraustų vienuolynų tę 
sėjai, gržta šv. mišių auka ant 
senobinių ir ilgai apleistų alto 
rių.

Ne vien religijų hierarchai, 
o valstybininkai šaukia jauni 
mą kultūros ir humaniškumo 
apaštalų aukai. Popiežius Jo 
nas XXIII ne tik krikščionių 
tarpe tapo mūsų laiko populia 
riausiu asmeniu ne už ką kitą, 
o už tai, kad pašaukė visą 
žmoniją bendromis jėgomis 
jieškoti vieni kituose brolio, 
turinčio, kaip ir aš pats, tą pa 
tį dangišką Tėvą, atpirkto to 
paties Išganytojo; kad pašau 
kė ir pasauliečius tapti meilės 
ir išganymo apaštalais.

Tos naujai kylančios dva 
sios šviesoje kaip jūs atrodo 
te, Lietuvių jaunime? Nenagri 
nešime čia jūsų bendrų pasi 

mes juos p r i k e 1 s i m e 
šią valandą. Maldos va 
landą, kurioje žmogus sugrįž 
ta į save, pamiršęs visa, kas 
neesminga, kas praeina, ir 
ima regėti žmones ir žemę ki 
toj, belaikėje šviesoje. Tegul 
praeina jie dabar visi čia, kaip 
gedulingam parade, kaip šve 
ntose apeigose, amžinai švie 
sai šviečiant į jų veidus. Tegul 
praeina jie dabar pro mus, nes 
jų šioji valanda.

Tebūna šit'e žodžiai taip 
pat motinos lopšinės prisimi 
nimas. Pasiklausykime jos, 
nes ji gimė tada, kai pirmasis 
mūsų protėvis sudėjo savo pa 
prastus posmelius apie saulę 
močiutę ir mėnesį brolelį, 
apie rugelį žiemkentėlį ir ak 
menėlius, kurie upelyje žydi. 
Apie džiaugsmą, skambantį 
volungės sparnų plasnojime ir 
vargą, šakojantį ir lapojantį 
varteliuose. Suradome daug 
draugų svetimųjų tarpe, nes 
jie pamilo tą vaikiškai giedrą 
žodį mūsų liaudies dainoje. 
Pamilo todėl, kad toji daina 
tokia vienkartinė, lyg pirmą 
ją pasaulio tvėrimo dieną tar 
ta, tokia naivi, tokia gerašir 
dė. Nedainavo mūsų pirmieji 
liaudies poetai hpie karžygių 
didvyriškus žygius, apie prie 
šų pralietą kraują, apie kerš 
tą, nuodijantį upių ir ežerų 
vandenis. Dainavo jie savo pa 
prastą, skurdų gyvenimą, Ii 
ninės marškos dalią, našlaitė 
lės aimaną ir sierąją žemelę. 
Dainavo meilę visam kas gy 
va, kas gražu, kas Viešpaties 
sutverta neilgai, trapiai bui 
čiai. Žemdirbio rankos, atro 
do, temokėjo laikyti arklą, te 
mokėjo berti grūdą ariman, 
temokėjo glostyti arklių kar 
čius ir šlamančią žolę. Ir tik 
skausmingą valandą, kai jo že 
mė buvo skriaudžiama, išėjo 
jisai jos ginti, kaip kiekvienas 
artojas, kiekvienas tėvas, my 
lįs gyvenimą labjau už naiki 
nimą.

Visa tai šiandien prisiminki 
me, nes savo žodžio negalėsi 
me atsižadėti. Nuo Martyno 
Mažvydo iki paskutinio jau 
niausiojo mūsų rašytojo toji 
lopšinės gaili gaida tebeaidi 
mūsų rašytinėj ir dainuotinėj 
kūryboj. Bet joje girdisi taip 
pat artėjančio pavasario vė 
jas, einąs Karpatų kalnais, ne 
šąs laisvės ilgesio gaidą. Pa 
prastuose lopšinės žodžiuose, 

Reiškimų ar kiekvieno jūsų 
dvasios. Lygindami save su 
kitais, jūs patys nesunkiai ga 
lite surasti, kuo esate panašūs 
į kitus, kuo skiriatės. Jeigu 
kalbėti apie dvasinio gyveni 
mo akiračių ir polėkių ribas, 
tarpe daugelio kitų reiškinių, 
jūs parodėte daug pagarbos 
ir džiaugsmo, kai iš jūsų tar 
po kuris ryžtasi pilnam sava 
rankiškam gyvenimui ir jo mi 
sijai kitų tarpe per kunigystę 
ar vienuolinį pašaukimą. Ta 
čiau ir čia gimusių ir iš Lietu 
vos išvežtų jaunuolių tarpe 
labai maža tokių, kurie patys 
tam ryžtųsi. Gėrį ir grožį ver 
tinate, gerbiate, tik per maža 
yra drąsos ir ryžto jo siekti. 
Jūs tačiau išsiskiriate iš dau
gybės jaunimo vienu dalyku 
— lai savo šventuoju Globė 
ju. Jis nėra šventasis iš Popie 
žiaus sosto, nei iš kunigų ar 
vienuolių tarpo. Jaunuolis pa 
šaulyje, pagal savo laiką pla 
čiai išmokslintas, pasaulinė jo 
reikšmė valstybėje buvo to 
kia, kad jo vardą minėjo visa 
Europa, jam mirus Europos 
jaunimas pradėjo burtis į jo 
vardu įsteigtą .broliją, visi jį 
garbino ir garbins kaip šven 
tąjį. Pačioje Lietuvoje šv. Ka 
zimiero vardas visada buvo 
tiek branginamas, kad net sve 
tur išvykę lietuviai tą vardą 
brangina iki šiol. Amerikoje 
pirmoji lietuvaičių vienuolių 
kongregacija pavadinta jo 
vardu. Amerikoje įsteigta Tė 
vų Marijonų Provincija savo 
globėju- pasirinko taip pat šv. 
Kazimierą. Ji sau Globėju pa 
sirinko prieš 50 metų įsteigta 
Lietuvos Vyčių organizacija. 
Atsiliepdamas į lietuvių trem 
tinių prašymą P. Pijus XII, 
21d. birželio 1948 metais pa 
skyrė Šv. Kazimierą Globėju 

paprastoj jos melodijoj yra 
visa mūsų dalia išsakyta, vi 
sas mūsų ilgesys.

Kantrybės išmokome iš pa 
čios žemės. Iš savo tėvų ir se 
nelių. Todėl ir priesaika, ku 
rią šiandien kartosime, bus 
kaip medis, augas iš lėto mū 
sų širdyse. Gali būti, kad mes 
patys nebematysime kaip jo 
karūna atsirems į žvaigždės. 
Gali būti, dar ilgai teks mums 
laukti to nesulaikomo pava 
sarinės upės tekėjimo, Bet žie 
ma vistiek pasibaigs. Naktis 
pagaliau kris. Mes visi tai ži 
nome. Mes visi tuo tikime. 
Mes visi tuo gyvename. Pri 
siekime sau—kalbėsime apie 
pavasarį. Kalbėsime apie pri 
sikėlimą, kurio nei barbaras, 
už miesto vartų, nei budelis 
nesulaikys. Niekas negali pa 
karti prisikėlimo, niekas nega 
Ii sulaikyti ateinančio laisvo 
žmogaus! Nenužudė budeliai 
mūsų tikėjimo savo žeme Lie 
tuvoj, nesušaudė laisvės Buda 
pešto gatvėse. Nenužudys jie 
laisvės ir mumyse. Mes kiek 
vieną Vasario šešioliktąją su 
sirinkisime ir kalbėsime aklie 
siems: štai ausroja diena!
Mes Susirinksime kiekviena 

Vasario šešioliktąją ir kalbė 
sim menkvstės pirkliams bei 
savanaudžiams: štai, mūsų ti 
kėjimas stipresnis už jūsų mie 
gs»! Nes mūsų laisvė yra dalis 
visų pavergtųjų laisvės, nes už 
mūsų laiisvės tikėiima mirė mū 
su seservs ir broliai ir tūkstan 
čiai jų dar mirs.

Kalkime nepaliaujamu at 
kaklumu i atbukusia pasaulio 
sąžinę: Jūsų laisvė tėra mūsų 
laisvės dalis. Tą valandą, kai 
mūsų laisvė bus išduota ar 
ha parduota, bus išduota ir 
parduota laisvė visam pašau 
lyje.

Kalbėkim už kiekvieną gy 
vąjį ir mirusį brolį, už kiekvie 
ną išniekintą seserį, nes kalėji 
mų sienos storos — jų balso 
niekas neišgirs. Jie turi 
mirti, kad pasaulis 
juos matytų. Mes ta 
čiau dar galime, ir nemirda 
mi, liudyti laisvę. Liudyti tą 
kovą, Tiktai tada šitie žodžiai 
nebus tarti be reikalo. Tiktai 
tada ir mes visi žinosim, ko 
dėl čia susirinkom. Tiktai ta 
da Vasario šešioliktoji bus 
mūsų maldos, mūsų motinos 
žodžio ir mūsų priesaikos ver 
ta.

visur pasaulyje esančiam lietu 
viškam jaunimui. Jau iš se 
niai jis yra Lietuvos ir visos 
Lietuvių tautos Globėjas. Šį 
mūsų Globėją visi minime su 
didele pagarba, meile ir pasi 
didžiavimu.

Brangus jaunime, jūs ypa 
tingai atverkite savo širdis ir 
protus šv. Kazimiero dvasiai. 
Jo asmuo ir dorybės yra ver 
ti ir mūsų laikais ir dėmesio 
ir studijų. Jis yra toks asmuo, 
kokio pasigenda ir jieško mū 
sų laiko žmonija. Šventasis pa 
šaulio sūkuryje — štai žmo 
gus reikalingas mūsų laikams. 
Aukštai .kelkite savo vėliavas 
su šv. Kazimiero vardu. Pra 
turtinkite ir jaukesniu padary 
kite patys savo gyvenimą tap 
darni tais žmonėmis, kokių 
jieškoti keliasi mūsų laiko 
žmonija. Kelkite aukštyn vei 
dus, iš kurių plačiai žėrėtų 
šventų jaunuolių pavyzdys.

Šioje dvasioje ir tokiose 
nuotaikose visi minėkime mū 
sų dangiškojo Globėjo — mū 
sų karalaičio šventę.

Vysk. Vincentas Brizgys.
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ATSILIEPIMAI APIE NA 
UJĄ „NEPRIKLAUSOMĄ 

LIETUVĄ”
N L red. yra gavusi daug at 

siliepimų — žodžiu ir raštu.
Mažą dalį čia skelbia.
Džiaugiamės gražesne „Ne 

priklausomos Lietuvos“ išvaiz 
da. Tegul ir toliau laikraščiui 
sekasi tobulėti.

S. Garmienė, 
Chicago. * * *

Mielas p. Redaktoriau, 
Pirmiausia noširdus ačiū už

Vasario 16’j ai
MIN. VACLOVO SIDZIKAUSKO KALBA, PASAKY 
TA 1963 M. VASARIO 10 D. MONTREALYJE, 
MININT 45-JĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO SUKAKTI

2.
Kaip ne keista ir Jums, be 

abejo, nelaukta, išmintingos 
laikysenos receptą kuriuo bū 
tų reikėję pasinaudoti ir Lietu 
vai, buvo nurodęs ne kas ki 
tas, kaip Sovietų Rusijos Už 
sienių Reikalų Liaudies Komi 
sąrąs Litvinovas savo atsiisvei 
kinimo žodyje Lietuvos Minis 
teriui Jurgiui Baltrušaičiui, kai 
pastarasis buvo atšauktas ir 
ruošėsi apleisti Maskvą 1939 
m. pavasarį po Čekoslovakijos 
lespublikos sunaikinimo. Lit 
vinovas, kuris greitai po to ir 
pats neteko savo posto ir bu 
vo pakeistas didžiarusio kieta 
kakčio Molotovo, taip sakė:

„Klausydamos kaikurių di 
džiųjų valstybių, mažos valsty 
bės, kurių agzistencijai gresia 
pavojus, pasisavino jų many 
mu visa nusakančią politinę iš 
mintį — nesipriešinimą blo 
giui. Mųsų liaudies kalboje 
toji išmintis reiškiasi posakiu: 
„Opuskajsia, kumie, na dno!“ 
(Leiskis, kūmai, į dugną!) 
Dar šiomis dienomis mes ture 
jome progą įsitikinti, kad pa 
klusnaus agresoriaus įsakymų 
vykdymo politika ir leidimas 
jam kištis į savo krašto vi 
daus reikalus išsilaikymo var 
dan, ne tik nepasiekia tikslo, 
bet pagreitina politinę pražūtį 
—ir .tai moralinio susmukimo 
ir dezintegracijos aplinkybėse 
Dažnai besikeičiančios tarpta 
utinės konjunktūros sąlygose 
pasipriešinimas dargi galin 
gam agresoriui visuomet palie 
ka laimėjimo šansą. O jei jau 
žūti, tai—tiek žmogui, tiek vi 
sai tautai—reikia garbingai ir 
išdidžiai, nes tik tuomet tau 
tai galimas prisikėlimas’*.

Geografinė Lietuvos pade 
tis ir visos kitos to laiko aplin 
kvbės vargu ar galėjo patarti 
Lietuvai aklai pasekti Suomi 
jos pavyzdį. Betgi, žiūrint, 
kaip jau esu sakes, iš 23 metų 
perspektyvos, šiandien jau 
turbūt niekas neabejoja, kad 
Sovietų ultimatumo atmeti 
mas ir simbolinis fizinis pasip 
riešinimas būtų buvęs visai* 
požiūriais išmintingesnis spre 
ndimas, nei kad buvo besąly 
ginis pasidavimas. Tačiau tai 
jau praeitis, kurią dera šia pr 
oga prisiminti, nes mu* pakai 
siančioji jaunesnieji karta tu 

siunčiamą man „Nepriklauso 
mą Lietuvą“. Ją su malonu 
mu čia skaitome trise: aš, ku 
nigas Dominykas Petrauskas 
ir .seselė, vienuolė Nikodemą 
(Dubąuakaiti).

Kadangi mano širdis visai 
sunegalavo, tai ** Nottwil’io 
kaimo, kur nėra gydytojo, ma 
ne perkėlė į kitą gyvenvietę.

Linkiu Tamstai, visiems re 
dakcijos bendradarbiams svei 
katos, patvaros ir sėkmės.

Jūsų:
An. Koniukovas.

(Andrius vilkaviškietis).
* * *

Nuo 1963 m. NL tikrai pa 
keitė savo išvaizdą ir, atrodo, 
į gerąją pusę. Linkiu geriau 
sios sėkmės.

L. Eimantas, 
London, Ont.

* * *
Labai gražiai ir puošniai at 

rodo N. .Lietuva.
Ačiū.

Br. Mozūras,
Montreal.

* * *
Pakeitus N. L-vai laikraščio 

formatą,ir davus naują antgal 
vį. ji pasidarė gana patrauk 
Ii, o įvedus porą naujų aky 
rių, dar ir įdomesnė. Linkiu 
geriausios sėkmės.

J. Petravičius, 
Islington.

* * *
Džiaugiamės gautuoju 1963 

m. nr. 1. Sušvitęs naujumu, 
ryškumu, erdve. Mielas tas Vy 
tis ir raidės — Nepriklausoma 
Lietuva! Neatsidžiaugiu.
Vnd. Ramunė-Kralikauskienė, 
T oronto.

* * *

Nukelta į S-tą psl.

lės mokytis ne tik iš mūsų kar 
tos didingų žygių, bet ir iš jos 
padarytų klaidų.

Kaip yra su dabartimi ir 
ateitimi?

Lietuvą ištikęs didysis ne 
gandas pastatė laisvėje gyve 
nančiai mūsų tautos daliai 
svarbius tarptautinius ir tauti 
nius uždavinius, būtent: kai 
bėti ir veikti už okupuotoj tė 
vynėj nutildytą tautą; išlaiky 
ti tarptautinį' Lietuvos statu 
są; laikyti Lietuvos laisvės bei 
jos teisingų sienų bylą gyvą 
tarptautinėje plotmėje ir būti 
pasiruošusiems valandai iš 
mušus, ją apginti; įtaigoti lais 
vąjį pasaulį remti mūsų tau 
tos politinius siekimus ir Jung 
tinėse Tautose ir kitose diplo 
matinėse konferencijose, ir 
tiesioginėse pertraktacijose su 
Sovietais; išsaugoti mūsų poli 
tinį potencialą ir jį surikiuoti 
vieningai ir bekompromisinei 
kovai su okupantu. Tarptauti 
nėję plotmėje tuos uždavinius 
vykdo Nepriklausomos Lietu 
vos diplomatai ir konsuliari 
niai atstovai ir mūsų politiniai 
ir visuomeniniai veiksniai, gi 
tautinio potencialo išlaikymu 
ir jo surikiavimo srityje —- 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nė ir jos padaliniai paskinto 
se kraštuose.

Kad mūsų uždaviniai esą 
mose -tarptautinėse sąlygose 
nesiduos lengvai įgyvendina 
mi, mums buvo ir yra aišku. 
Esame tačiau nemaža pasiekę. 
Lemiančiosios laisvojo pašau 
lio galios įsipareigojo nepripa 
žinti ir neįteisinti sovietinio 
smurto padarinių. Ne gana to, 
jos yra pasižadėjusios, kai tik 
sąlygos leis, Lietuvos Nepri 
klausomybės atstatymo klausi 
mą ir aktyviai kelti. Kiekvie 
na proga jos sumini ir Lietu 
vos klausimą Jungtinėse Tau 
tose ir reikalauja pripažinti 
iai teisę pačiai spręsti savo Ii 
kimą ir išsirinkti valdžią, ko 
kios ji nori.

Mes darėme žygių ir buvo 
me .tikri, kad jau praėjusiais 
metais Jungtinėse Tautose 
bus įnešta rezoliucija, reika 
laujanti lietuvių tautai, kaip 
lygiai ir kitoms Sovietų pa 

Nukelta į 7-tą psl.
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MŪSŲ FSP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

SPORTININKAI PASISAKO

FILMO MENAS

Buv. tremties „Sporto' 
laikraščio redaktorius, šio sk. 
vedėjo mielas bičiulis. Kęstu 
tis Čerkeliūnas, dažnai pasida 
liną aktualiais Sportiniais rei 
kalais. Jo paskutinis laiškas 
liečia ir lietuviškąjį sportą, tad 
jį talpiname ištisai:

Malonus Prieteliau,

Buvo jauku sportiniais atvi 
rūkais sekti Tavo kelionę po 
Europą. Savo draugišku dėme 
siu suteikei džiaugsmo, o kar 
tu ir padilginai prisiminimus. 
Atmeni, kai Sporto 1962 m. 
1(15) nr. rašei:

„Būsiu atviras ir pesimistiš 
kai nusiteikęs. Jeigu lietuviš 
kojo sporto padėtis nebus nu 
kreipta kita linkme — gėrės 
ne, ruoškis, Redaktoriau, iš 
prezidento Kennedy nusipirk 
t< supamąją kėdę, kad grįžęs 
iš kasdieninio darbo į namus, 
galėtum iš pypkės pūsti mėly 
nūs dūmus. Pro juos matysi 
JAV ir Kanados lietuvių spor 
tą. O šiuo metu Pats vis dar 
gyveni Austrijos sostinėje ture 
ta energija ir ambicija — tais 
dviem elementais, kurie taip 
reikalingi redaguojant sporto 
žurnalą“.

Ir kas galėjo nuspėti, kad 
tai tikslūs pranašo žodžiai, 
kad tasai žurnalo numeris ir 
bus paskutinis? Netrukus vie 
neri metai nuo to baigminio 
įvykio — .dar vienas sodrus 
taškas prisiminimų skraistei.

Ne, supamosios kėdės neįsi 
gijau, bet pypkę turiu ir pro 
jos mėlynus dūmus. . . kartais 
grįžtu į vakardieną, į Tavo mi 
nėtą miestą prie Dunojaus. Į 
elegantiško futbolo židinį, 
kur literatūriniu grakštumu lie 
josi ir rungtynių aprašymai 
Vienos spaudoj. Tiesa, legen 
darinio futbolininko Sindela 
r o prie Dunojaus jau neteko 
matyti (laimingu atveju, tai 
spėjau per 1938 m. .Kalėdas 
Berlyne, vos kelios savaitės 
prieš jo staigią mirtį). Kitą 
Wunderteam žaidiką, gyniką 
Sestą, kad ir su metų pluoštu 
ant pečių, ne kartą galėjau 
stebėti jo įprastinėj aplinkoj, 
nuo Praterio stadiono iki Hu 
etteldorfo.

O žiemos vakarai Engei 
manno dirbtinio ledo arenoj, 
kur tašyk plaštake skraidė jau 
noji Eva Pavlik, kilo jaunutis 
Helmuth Seibt — abu, kai

Vieną iškeičiau į New Yorką, 
buvo Europos meisteriai. 
Sporto žymūnai rinkdavosi ir 
pas fotografą Franz Blahą. 
Ten vartydavau Šimtus nuot 
raukų — jieškodamas ko nors 
lietuvių spaudai. Ateidavo 
ir šviesiaplaukė norvegė, gy 
venimo džiaugsmu trykštanti 
čiuožikė Bjoernstandt. . .

Didžiojo dienraščio Neues 
Wiener Tagblatt sporto redak 
torius — gležnas ir toks šiltai 
mielas senukas Max Leuthe. 
Savo laiku jis buvo iškilus fut 
bolininkas (18 kartų Austri 
jos rinktinėje). Pirmą kartą 
susitikus, jis buvo kiek nuste 
bintas, kad svečias iš šiaurės 
orientuojasi austrų futbole. 
Jau vien dėl to radome tamp 
rią kalbą ir draugišką ryšį. . .

Praterio kaimynystėje, tarp 
pagyvenusiu medžių stilingai 
išsistatęs Weiss-Rot-Weiss klu 
bas. Buvo laikai, kai jo spal 
vas teko x*inti krepšinyje, o 
1944 m., kai su bėgliais atvy 
ko ir mūsų žaidikų, sudarėme 
savo penketuką, porą kartą 
atskaitėme tam klubui, be to. 
įveikėm ir Vienos studentų 
rinktinę, kur vyravo bulgarai. 
Iš mūsų žaidė Andrulis II, 
Andrulis III, broliai Bandžiai, 
Tumaitis, Kudaba... Prieš 19 
metų! O dabar, dar daugiau 
pabirę po pasaulį, ir Bandžius 
I jau baigęs savo žemiškąją
kelionę Buenos Aires kapinė 
se. . .

Iš netolimos praeities...
1947 m. Kempteno lietu 

vių stovyklos krepšinio koma 
nda „Margis“ Stovi iš kai 
rėš: A. Andriulis, A.Norkus

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

Karaliaus Indiškas gynimasis 
Partija Nr. 3 

lošta Amsterdamo
tarptautiniame turnyre, 1962
Baltieji Juodieji
Czerniak Rellstab

1. e4 d6
2. d 4 Žf6
3. Žc3 g6
4. Žf3 c6

Užteks iš Vienos laikų. Ten 
įgyta patirtis pravertė kad ir 
1959 — 1962 m., kai teko re 
deguoti Sportą... O kas da 
bar. New Yorke?

Po trejų metų pertraukos 
vėl svečiai kauniečiai: treneris 
Stepas Butautas ir vis pažan 
gėianti krepšininkė Jūratė 
Daktaraitė. Jei pirmasis susiti 
kimas nuskambėjo reportažu 
bei nuotraukomis Sporte, tai 
dabar kartu praleistos valan 
dos sugulė tik atmintyje. Gi 
rankoje liko 40 m. krepšinio 
sukakčiai Lietuvoje išleistas 
ženkliukas ir lietuviškų moty 
vų odinė užrašų knygutė... O 
kai Stepas paklausė: „Kaip 
gyvuoja „Sporto žurnalas?“, 
buvo ne kas atsakyti, jog jis 
sustojęs nes nėra pinigų. . .

Ar tikrai nėra tik pinigų? 
O gal esame ir daugiau ką, žy 
miai reikšmingesnio už pini 
gus, praradę?

Tavo
K. Čerkeliūnas.

New Yorkas, 1963 m. 
vasario mėn.

(abu New-Jorke), R. Bagdo 
nas (Hamiltone), Varkala 
(Prancūzijoj), ir V. Norkus 
(New-Yorke).

Foto K. Daugėla.

5. h3 Rg7
6. Re3 a6
7. Vd2 b5

Juodųjų debiuto lošimas te 
oretiškai nėra stiprus, tačiau 
tai įrodyti praktiškai yra ne 
lengva.

8. Rd3 Rb7
9. 0—0 o__ 0

10. Rh6 c5
11. R:g7 K:g7
12. e5!

Baltieji užvaldo centrą ir 
po kelių ėjimų paruošia stiprų
puolimą.

12. ............. de
13. de Žd5
14. Že4 Vb6
15. Vg5 f6
16. Vh4 Žb4
17. Badl Ba7
18. ef-į- ef
19. Bfel Ž:d3

Juodieji numušė baltųjų ri 
kį, kuris stovėjo ant laukelio 
d3 ir manė apsiginti po 20cd 
arba 20 B:d3. Bet. . . baltieji 
iškrečia jiems „šposą“.

20. Žeg5 fg
21. Be7-j- Bf7
22. B:f7-f- K :f 7
23. V:h7-f- Ke8

Juodųjų karalius nebeturi 
apsaugos ir jų figūros yra be 
jėgės.

24. Vg8 4- Ke7
25. Ž:g5 Vf6

Valdovė bando eiti karaliui 
j pagalbą.

26. B:d3 Žd7
27. Vh7-f- Juodieji

pasiduoda.
Kodėl?
Truputį paanalizuokite ir 

pamatysit.
Sprendimas Probl. Nr 11

(Pardo, Barcelona, 1955)

1. Vh4
Jei 1 . . . Kg6 2. RblX
Jei 1 . . . Kh8 2. V:h6X
Jei 1 . . • g6 2. Ve7X
Jei 1 . . • g5 2. Ve4X
Jei 1 . . . h5 2. V:h5X

LIETUVIŠKI FILMAI
Filmams apie senąjį Izrae 

iį, Romą skiriama po keliolika 
milionų dolerių.

Pirmas lietuvių istorinis fil 
mas „Lietuva — Europos nu 
galėtoja“ tekainavo dulkelę, 
palyginus su pramoginiais fil 
mais. Duomenis surinko Algir 
das Gustaitis. Muziką parin 
ko, filmiškai sudėstė Povilas 
Jasiukonis. Įkalbėjo Bronys 
Raila, Vytautas Antanas. Du 
ndzila.

„Lietuvą — Europos nuga 
lėtoją“ privalėtų pamatyti vi 
si lietuviai, pirmoje eilėje stu 
dentai, lituanistinių mokyklų 
mokiniai, skautai, ateitininkai 
ir kiti. Dėl jo ir kitų lietuviškų 
filmų išnuomavimo kreipkitės: 
Titu-Filmas, 269 Norton St., 
New. Haven, Conn.

Siūlytina pamatyti ir kitų 
lietuviškų filmų gamintojų, 
Valiaus ir Vytauto Stasiūnai 
čių, filmus: pirmus lietuvių 
kartūnus „Algis Trakys ir tak 
siukas ■ Šleivys“, spalvotą kul 
tūrinį filmą apie lietuvių me 
no veteraną dail. prof. Ado 
mą Varną (Alg. Gustaičio 
rankraščiai), ir kt. Dėl jų 
kreipkitės: Stasiūnaitis Film 
Studios, 725 W. 19th Place, 
Chicago 16, Illinois.

Abiejų filmų studijų paga 
minti filmai 16 mm, optiniais 
garsais.

Žiūrėdami lietuviškus fil 
mus remiate tolesnę gamybą.

„PANTALASKAS”
Prieš kelis metus Paryžiuje 

išėjo apysaka, kurioje vaiz 
duojamas lietuvis pabėgėlis, 
atsidūręs Prancūzijos sostinė 
je. Jis nė žodžio nemoka pran 
cūziškai, nei kitomis kalbomis. 
Apysakos rašytojas jį priglo 
bęs, nes jam grėsęs badas. 
Tas lietuvis pabėgėlis jau ban 
dęs nusižudyti, bet rašytojas 
jį išgelbėjęs nuo mirties.

Nesąmonė, žinoma, kad tas 

Problema Nr. 12

lietuvis vadinęsis Pantalaskas. 
Rašytojas tat aiškiai fantaza 
vo, rašydamas nesąmones.

Dabar pagal tą apysaką yra 
susuktas filmas, bet filmas jau 
visiškai kvailas. Filmo gamin 
tojai nei minimališkai nesąži 
ningi ir visiški ignorantai. Jie 
tą artistą, kuris turi vaidinti 
„lietuvį“ Pantalaską, net ne 
pramokino kelių lietuviškų žo 
džių, nors ir pats negabiausia 
žmogus Visada sugebėtų ia 
mokti bent kelius sakinius, bet 
kokia kalba. Nemalonu tokius 
filmus žiūrėti. Ypač, kad ba 
nalumas privestas iki kraštuti 
numo. •

„TYLUSIS DONAS“
Grynai rusiškos gamybos 

filmas „Tylusis Donas“, pa 
gal to pat vardo Šolochovo 
romaną buvo parodytas Mont 
realio .televizijoje, prancūziš 
koje versijoje.

Filmas, kuris vaizduoja tik 
tai dalį romano, nepavaizduo 
ja taip plačiai ir išsamiai, ru 
siškąjį gyvenimą, kaip jis pa 
vaizduotas romane. Bet taip 
yra su kiekvienu didesniu ir 
rimtesniu veikalu, kad pav. 
imtume ir Brolių Grimų paša 
kas.

Ne tiek įdomus filmas, kiek 
buvo įdomi jo gamyba, ruaiš 
koji filmų gamybos technika, 
na, ir filme vaizduojamasis ru 
sų gyvenimas..

Bendras įspūdis: Ir rusų gy 
venimas ir filmų gamyba atsi 
likę labai. Rusų gyvenimas, 
lyginant su Vakarų žmonių 
gyvenimu, atsilikęs bent 300 
metų. O filmų gamyba atsili 
kusi per 30 metų. Nemažiau. 
Ir dar rusai galvoja pasivyti 
Ameriką. Juokai vieni, nieko 
daugiau.

Žiaurus tas rusų, dar pus 
laukinių žmonių, gyvenimas, 
o filmo gamyba dar visiškai 
primityvi ir be jokių kūrybos 
prošvaisčių. Tai sovietijos pa 
darinys.

ŽINGSNIAI NAKTĮ
Nuo gruodžio 24 d. Vii 

niaus kinuose pradėtas rodyti 
ilgai garsintas lietuviškas (ke 
turioliktas iš eilės) filmas 
„Žingsniai naktį“. Pagal raš. 
VI. Mazuriūno scenarijų fil 
me vaizduojama Kauno kom 
jaunuolių pogrindinė kova 
(pabėgimas iš 9-jo forto), šį 
filmą vertindama „Tiesa“ 
(298 nr.) sukritikavo Mozu 
riūno scenarijų, iškėlė jo silp 
nąsias puses. Tačiau dienraš

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
53.
Zibovai Barvainių greit nepaleido. Prie kavos jie ture 

jo dar kepsnių. Svarbiausia gi kaukaziško konjako, kurio 
instinktyviai buvo išsigandusi Barvainienė, asociavusi Adome 
no vaišes Vilniaus Stalino prospekto restorane ir nemalonų in 
cidentą su Kaspariūnu.

Pas Zobovus, tiesa, muzikos, kaip aname restorane ne 
buvo, bet buvo tikrai nuoširdžios vaišės, ko net Stalino rėži 
mas neišdildė iš vyresnės kartos rusų žmonių, iš seno žinomų 
kaip labai vaišingų. Tiesa, ir Zobovai ir Barvainiai jau gyve 
no „naują erą” — Nikitos Chruščiovo kulto „erą", bet tos dvi 
„eros“ mažai kuo skyrėsi. Skyrėsi nebent tuo, kad Nikita ma 
žiau turėjo jėgos, todėl ir mažiau galėjo sauvaliauti. Jis dau 
giau priklausė nuo partijos ir tos klikos, kuri jį palaikė Rusi 
jos soste. ,

Barvainienė nors pradžioje ir kratėsi konjako, bet išgė 
rusi vieną taurelę, panorėjo ir kitos. O kaukazinis, iš Tbilisi 
ar Kachetijos veikė stipriau, negu degtinė. Ką paveikė deg 
tinė, tą konjakas užbaigė.

— Bet šis jūsų kaukazinis gėrimas labai stiprus, — su 
sirūpino Barvainienė, pajutusi, kad konjakas ją svaigina.

— Ne dažnai taip esti, kaip šiandien, — atsiliepė Zobo 
vienė. — Ir reikia, kad pajustumėt mūšių vaišes. Tai sukak 
tuvinės vaišės. Jos jau nepasikartos. Laikas bėga nesustoda 
mas. . . Nors Tomas Jonovič mums ir pranašauja gyveaimo 
pratęsima, bet mes to vis vien nesulauksime. . .

— Olia, nebūk pesimistė, — įsiterpė Zobovas. — Ar tu 
prieš kelis metus galvojai, kad žmogus skris aplink Žemę? 
Ne. Negalvojai. O dabar štai skrenda. . . Tai aš manau, kad 
daktaro numatymai---- ne tuščios svajonės. . .

— Aš, — atsiliepė Barvainis, — ne tiktai manau, ar, 
kaip jūs sakote — svajoju labai skirtingą nuo dabartinės, gy 
venimą, bet manau, ir esu tikras, kad atomo, ir bendrai me 
džiapos esmės pažinimas mokslui suteiks, sakyčiau, neribotas 
galimybes. Esu tikras, kad ateityje žmogus darys, kaip da 
bar sakoma, stebuklus. Manau, kad ateities žmogus sugebės 
pats kurti gyvybę. . . ■ Štai italų mokslininkas D. Petrucci, ku 
rio pranešimus girdėjote, dirbtiniu būdu išaugino gemalą. . .

— Jūsų fantazija, daktare, toli neša. . .
— I sakykite, ar čia seniai buvo, kai Julie Verne’s po 

vandeninius laivus žmonės laikė daugiau, negu fantazija? O 
šiandien jie plaukioja jau po Šiaurės ašigalio ledais. . . Dar 

nuostabesnis faktas kosmonautika, o juk tai realybė, kurią 
mes gi patys stebime. O ką (įuos atomo pažinimas, šiandien 
tikrai dar sunku ne tiktai numatyti, bet ir svajoti. . .

— Jūsų, daktare, argumentai svarūs, — sutiko Zobo 
vas. — Bet mūsų tikriausiai niekas neužkonservuos, kad 
galėtume nudelsti kokius 50 metų. . . Tad gal geriau pasi 
naudokime mūsų turimomis „konservavimo“ priemonėmis. . .

Visi nusijuokė.
— Bet kažin, ar ne perdaug „užsikonservuosime“? — 

suabejojo Barvainienė. — Be to, man gi reikia dar baigti 
derybas su Barvainių ir dar priešaky kelionė į Palangą. . .

— Kas gi jus dabar išleis į Palangą taip vėlai. . . Jau ir 
autobuso nėra. . . Rasime vietos pernakvoti. . .

— Aš gi čia turiu kambarį, — pastebėjo Barvainis.
Viktorija į jį pažiūrėjo, bet nieko nepasakė. Tiktai pa 

laukusi pratarė:
— Gerai. . . — Iš tikrųjų Barvainienei niekur nešino 

rėjo ne tiktai važiuoti, bet ir eiti. Ne visai lengva buvo ir at 
sikelti nuo stalo, kai Zobovai galų gale jau sutiko svečius pa 
lesti.

Kai Barvainiai, padėkoję šeimininkams už geras vai 
šes, kokių seniai buvo turėję, perėjo į Barvainio kambarį, Bar 
Vainienė tuojau pasiskubino atsisėsti į Barvainio lovą.

— Tai ir gerai, Viktorija, — teištarė.
— Bet gi mums reikia išsiaiškinti, Tomai. . .
— Ryt, Viktorija, išsiaiškinsime. . .
— Tu pasiryžęs?
— Taip.
— Tu tikras?
— Taip. Tvirtai.
— Ar tau neatsibodo vienišas gyvenimas?
— Atsibodo. Apgailestauju mūsų išsiskyrimą.
— Tikrai? Tvirtai?
— Taip. Manau, kad ir tu esi tokios nuomonės. . .
— T'esa. Bet ar sugebėsime atkurti šeimos židinį.
— Mus jungia mūsų vaikai, kurių juk negalime palikti 

likimui.
— Tu gerai galvoji, — sutiko Viktorija.
— Manau, kad ir tu įsigijai patyrimo. . .
Viktorija nutylėjo.
— Viktorija, tu man tokia pat graži ir artima, kaip 

anų Naujų Metų metu. . .
— Tomai! . . — pravirko Viktorija ir prisiglaudė prie 

jo krūtinės, apsikabino jo kaklą.
— Viktorija. . . — teištarė Barvainis ir ją bučiavo, nega 

lėdnmas sulaikyti džiaugsmo ašarų. . .

Viktorija įsijaudino, įsisielojo. Tartum ji norėjo išverk 
ti visą nesantaikos, klupimų ir nesėkmių skausmą bei širdgė 
lą. Viktorija verkė ir ašaros srovėmis liejosi per Tomo krū 
tinę. Pats Tomas buvo susijaudinęs, bet Viktorijos sielvar 
tas jį prablaivė ir jis didelėmis pastangomis ramino Vikto 
riją.

— Viktutė, tu gi visada buvai save valdanti. . . Mes 
būsime laimingi. . . Užmiršike, kas buvo negera. . . Mes tu 
rime gražius vaikus. . . Jie gi mus jungia. . . — Tomas bučia 
vo Viktoriją, šluostė jai ašaras, glaudė prie krūtinės, ra 
mino. . .

Jau buvo vėlokas vakaras, jau naktis, kai Zobova dar 
pasibeldė į Barvainio duris ir pasiūlė Viktorijai nakvynę 
svečių kambaryje.

— Ačiū, Olga Ivanovna, — padėkojo Barvainis. — 
Mes išsiteksime ir mano kambaryje. . . Turime išsikalbė 
ti. . .

— Kaip žinote. . . Aš gi, kaip šeimininkė, turėjau pa 
siūlyti viešnagę.

— Ačiū, Olga Ivanovna, ir labą naktį.
— Tomai, tu man atleisk, — vėl Viktorija prisiglaudė 

Tomui prie krūtinės, ašarodama.
— Ir tu man. Viktorija. . . Neminėkim to daugiau. . . 

Viskas užmiršta. . . Nusiramink. . .
Barvainiai pagaliau nuėjo miegoti, išsiverkę, išsibu 

čiavę ir pasiryžę naujam gyvenimui.
Ir tai buvo tikrai naujas gyvenimas, subrendusių, pa 

tyrusių ir apsitvarkiusių žmonių.
Žengdami į naują gyvenimą, jie jautėsi jauni ir pajė 

gūs. Po išsikalbėjimų naktis buvo trumpa. Ji jiems pasiro 
dė ypač trumpa, nes jie. vienas kito išsiilgę, atgimusiu jau 
natviškumu žaidė dar biblinėmis Dovydo psalmių baltomis 
ožkytėmis. . .

— Gaila, Tomai, praleistų valandų. . .
— Viktutė, tu mano tokia pat, kokia buvai anuo 

met. . .
— Tomai, aš tavo ir visada būsiu tavo. . .
— Ir aš. . .
— Aš visada jaučiau, kad esu tavo. . .
-----Ir i>š tavęs pasiilgau. . . labai. . .
— Tomai. . .
Rytojaus dieną Barvainiai aptarė dukters reikalą ir su 

metė ateities planus. Aišku- buvo, kad reikia dukterį vež 
ti į Vi’nių, o patiems susirasti ligoninę, kad drauge galėtų 
gyventi.

Daugiau bus.
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*TrLJO5 Z)VVY/I/VP\O&
NAUJASIS ŠVENTOJO 

RAŠTO VERTIMAS 
Į LIETUVIŲ KALBĄ

Seniai jau lauktas Švento 
jo Rasto vertima*. To verti 
mo pirmoji dalis, Naujasis 
Testamentas su Psalmėmis, iš 
leistas Britų Biblijos Draugi 
jos Londone, jau galima įsi 
gyti American Bible Society, 
450 Park Ave, New York 22, 
New York; 310 N. Michigan, 
Chicago, Illinois, ir visoj eilėj 
lietuvių knygynų. Viso Šven 
tojo Rašto išleidimo galima 
laukti po 3^—4 metų. Naująjį 
Testamentą naujai iš graikų 
kalbos vertė kun. Algirdas Ju 
rėnas. Harvardo Universiteto 
doktorantas, kuris šiuo metu 
iš hebrajų kalbos verčia Seno 
jo Testamento dalį. Vertimas 
atliekamas, bendradarbiau 
jant visų Amerikos lietuvių 
evangelikų bažnyčių atsto 
vams dvasininkams.

Naujasis Šventojo Rašto 
vertimas turi tikslą patarnauti 
ne tik vien lietuviams protes 
tantams, bet ir aplamai vi 
siems lietuviams. Vertimas iš 
leistas gera lietuvių kalba. 
Juo stengtasi tiksliai išreikšti 
hebrajų ir graikų teksto pras 
mę. Prie vertimo nepridėta jo 
kių komentarų, išskyrus tėkšti 
nių variantų pastabas, kaip 
kad daroma ir kituose naujuo 
siuose Šventojo Rašto leidi 
niuose. Tuo būdu vertimas 
pasidaro primtinas visų k onfe 
sijų lietuviams, norintiems 
tiksliau pažinti Šventojo Ras 
to .šaltinių mintį ir dvasią.

BUS MINĖJIMAS IR 
PARODA

šių metų vasario mėn. 21 
d. sueina dešimt metų nuo 
Lietuvių Moterjj atstovybės 
New Yorko Klubo įsisteigi 
mo. Šios sukakties minėjimas 
įvyks kovo 2 dieną. Baltų 
Laisvės Namuose, New Y or 
ke, 6.30 v. v.

Kalbės Emliija Putvytė 
tema: „1863 metų sukilimas“. 
Kotryna Grigaitytė - Graudu 
šiene, šių metų „Draugo“ pre 
mi j os laureatė, skaitys savo 
poeziją.

Sukakčiai atžymėti, kovo m. 
23—24 dd., Apreiškimo Para 
pijos salėje, rengiama lietuvių 
moterų dailininkių meno paro 
da.

Klubo ilgametė pirmininkė 
yra Vincė Jonuškaitė - Leskai 
tienė.

MENO DIENOS 
ADELAIDĖJE

Adelaidėje, Australijoje, 
įvyko Meno Dienos. Buvusi 
turtinga Australijos foto mė 
gėjų paroda su 68 ekspona 
tais. Paskirstytos premijos ir 
pagyrimo lapai. Pirmąją ir 
antrąją premiją laimėjo A. 
Budrys. Buvo surengta daili 
ninku A. Kudirkos ir R. Dau 
galio kūrinių paroda, o dail.

S. Nabliušis pateikė dekoraci 
jas J. Griniaus „Gulbės Gies 
mės“ vaidinimui. (Rež. J. Gu 
čius). Verta dėmesio buvo ir 
jaunųjų lietuvių menininkų 
Australijoje kūrinių paroda.

VOKIEČIŲ SPAUDA 
APIE VASARIO 16 

GIMNAZIJOS 
PASIRIDYMĄ

Ryšium su sausio 27 d. Stul 
tgarte surengtu kelių tautybių 
dainų ir šokių vakaru, kur sėk 
mingai pasirodė ir Vasario 16 
Gmnazijos choras ir tautinių 
šokių grupė, apie vakarą pla 
čiau parašė dienratis „Stut 
tgarter Nachrichten“ (24 
nr.). Aprašęs „Šventę akims 
ir ausims“, jis pastebėjo, kad 
„didžiausią pasisekimą turėjo 
lietuviai. Jie Huttenfelde turi 
savo gimnazija, o jų dainos ir 
šokiai, pabrėžė Sttuttgarto 
dienraštis, buvo , .ypatingai 
aukšto lygio meniniu atžvil 
giu“. Vokiečiai ir jų spauda 
pareiškė pasitenkinimą, kad 
įvairios tautybės, ypač lietu 
viai, savo tarpe puoselėja tau 
tintus papročius. E.
LIETUVIŲ TAUT. DELE 

GATAS EUROPINIO 
SĄJŪDŽIO TARYBOJE 
Lietuvos Pasiuntinybės Pa 

tarėjo Paryžiuje prof. Jurgio 
Baltrušaičio intervencija dėl 
Pabaltijos kraštų atstovavimo 
Europinio Sąjūdžio Taryboje, 
San Rėmo, Italijoje, š. m. sau 
šio 25—27 dd. įvykus konfe 
rencijai, dalyvaujant ir prof. 
J. Baltrušaičiui, Tarptautinė 
Taryba nutarė, kad kiekvie 
nas iš trijų Pabaltijo kraštų 
tautinių komitetų (estų, lat 
vių ir lietuvių) turės savo at 
skirą delegatą. Tuo būdu, iš 
ligšiol turėto vieno delegato, 
dabar bus trys delegatai. San 
Rėmo konferencijoje dalyva 
vo 22 kraštų atstovai, jų tar 
pe’ Ispanijos emigrantų ir rytų 
ir vid. Europos kraštų atsto 
vai. E.

LATVIŲ CENTRAS 
MŪNSTERIO MIESTE
Mūnstery, Fed. Vokietijo 

je, kur veikia vienintelė latvių 
gimnazija, ■ dabar kuriamas di 
dėsnis latvių švietimo židinys. 
Statomi rūmai gimnazijai ir 
bendrabutis. Dalį gimnazijos 
statybos išlaidų padengs Mun 
eterio miestas. E.

„USNYS IR DILGĖLĖS 
LIETUVIŠKO JAUNIMO 

TARPE
Jaunimais kaltinamas nesuge 

bąs teisingai įvertinti tikrovės.
Jei spręsti iš laikraščiuose 

skelbiamų laiškų, diskusinių 
straipsnių, tai bolševikinio re 
žimo sąlygose išaugęs jauni 
mas nėra toks, kokį vaizduo 
ja . komunistiniai agitatoriai. 
Vilniaus „Tiesoje“ jaunimo

Nukelta į 5-tą psl.

Kultūringos vienybės 
temą lukštenant

New Yorko LFB iniciatyva 
vasario 9—10 New Yorko lie 
tuviai ir jų svečiai turėjo net 
kelias intelektualines. meni 
nes ir vaišių pramogas. Vis 
kas vyko vienybės tema ir 
dvasia.

VIENYBĖ SKIRTYBIŲ 
ĮTAMPOJE

Vasario 9 nuo 10 vai. r. iki 
5 v. p. p. vyko sudėtinės dis 
kusijos tautinės vienybės te 
ma kultūriniu, politiniu ir ge 
neracijų atžvilgiais. Šio simpo 
zijumo vadovas dr. J. Girnius 
savo- įvedamajam žody paste 
bėjo, kad tautinės vienybės ii 
gesys mumyse eina iš buities 
ir vienybės tolygumo. Juo to 
bulesnė būtis, juo gilesnė vie 
nybė. Bet juo ji gilesnė — 
juo trapesnė. Yra prievartos 
vienybė ir yra laisvės vienybė. 
Vienybė nenaikina skirtybių.’ 
Ji vyksta skirtybių įtampoj. 
Kultūros srity vienybė pir 
miausia reiškia atvirumą vi 
siems kūrybos laimėjimams. 
Kiekvienas toks laimėjimas 
yra visų laimėjimas. Kultūri 
nę vienybę ardo: pastangos 
monopolizuo-t išmintį ir kitus 
nuvertinti; polemikoj nesilai 
kymas taisyklės, kad žmogus 
yra daugiau, nei jo atskiri vei 
ksmai ar net jo darbų visuma, 
nes tik mirtis žmogų atbaigia; 
pastangos atskirą veiksmą ge 
neralizuot; nesuvokimas savo 
kompetencijos ribų; ir vietoj 
geros valios — piktos neišmo 
nes.
REIKIA TARP IDEOLIGI 

NĖS PAKANTOS
Dr. J. Puzinas papildyda 

mas dr. J. Girnių, pasidžiaugė 
kultūrinės vienybės gražiom 
apraiškom mūsuose. Liet, en 
'••iklopedijos, Lituanus santal 
ka, LB vadovybės vieningu 
mas — patrauklūs kultūrinės 
vienybės pavyzdžiai. Tačiau 
greta jų yra ir nevienybės 
reiškinių: nešvanki polemika, 
neobjektyvus kūrybos vertini 
mas, kultūrinių institucijų 
skaidymasis. Kultūrinei vieny 
bei reikia daugiau tarpideolo 
ginės pakantos, mažiau ideolo 
ginio uždarumo, daugiau skir 
tingų -ideologijų žmonių bi 
čiuliavimosi daugiau bendra 
darbiavimo visoj spaudoj, ne 
tik savos ideologijos.

YRA ABEJOJIMŲ
Dr. K. Ostrauskas taip pat 

solidarizavo dr. Girniui ir dr. 
Puzinui, bet sykiu reiškė abe 
jojimą, ar galima žmogaus as 
muo atribot nuo jo veiksmų ir 
ar generalizavimas visada yra 
šūvis pro šalį. Skirtybės kultu 
ros gyvenime yra neišvengia 
mos, Dr. Ostrauskas reiškė ir 
kai kurių abejojimų dėl litera 
tūrinių konkursų ir premijų in 
fliacijos, nes tatai nevisada 
yra tikra priemonė tautinei kū 

rybai stiprinti.
BENDRUOMENĖS 

VAIDMUO
POLITINEI VIENYBEI
Tautinės vienybės temą po 

litiniu atžvilgiu gvaldė Lietu 
vos Laisvės Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas (vadovas), 
Br. Bieliukas, V. Volertas ir 
V. Vaitiekūnas. V. Sidzikaus 
kas pažymėjo, kad, nors pati 
vienybė nėra vanacea, nėra 
abejonės, kad Lietuvos laisvi 
nimo darbe, vieningai veikda 
mi, galėtume daugiau nuveik 
ti. Pagal Sidzikauską, išeivija 
yra vieninga savo politinių šie 
kimų atžvilgiu, bet organiza 
cinis nevieningumas šaukiasi 
taisomas. Siekiant organizaci 
nio vieningumo, negalima iš 
leisti iš akių laiko poveikio ir 
istorijos dinamikos. Lenkų 
laisvinimo organizacija atrem 
ta mišriu sudarymu: dalį va 
dovybės narių renkant, dalį 
deleguojant senųjų politinių 
grupių vardu. Siekiant orga 
nizacinės vienybės, negalima 
taip pat apeiti ir jaunosios 
kartos įjungimo į laisvinimo 
organizaciją, taip pat Lietu 
vos pilietybės veiksnį. Svarbu 
yra ir tinkamas metodas vie 
nybei siekti. Lig šiol Vliko 
bandomas „atvirų durų” mc 
todas —• prašom, ateikit pas 
mus — vargiai ar gali būti vai 
singas. Gal būtų vaisingesnis 
dialogo - susitarimo kelias.

REIKALINGA SROVIŲ 
REDUKCIJA

Ir B. Bieliukas sutiko, kad 
išeivija yra vieninga savo po 
litiniais siekimais, kurių sėk 
mingam vykdymui kliūva sto 
ka organizacinio vieningumo. 
Pabrėžęs krašto primatą, Bie 
liukas reiškė mintį, kad ir trem 
ties bei išeivijos laisvinimo or 
ganizacijos vienybė turėtų at 
siremti tokiu principu, kuris 
vėliau aiktų ir išlaisvintos Lie 
tuvos politiniam gyvenimui. 
Laisvinimo organizacijos vie 
ningumas todėl derėtų grįsti 
suprastinimu išeivijos politi 
nio spektro, vietoj 10 grupių 
jį suredukuojant iki kokių 2— 
3 grupių. Darbo Federacija, 
Krikščionys Demokratai, Liet. 
Frontas, Ūkininkų Sąjunga tu 
retų eiti vienu vardu, Tauti 
ninkai, Santarvininkai, Atgi 
mimo Sąjūdis, Liaudininkai ir 
Ūkininkų Partija (Sidzikaus 
ko) — taip pat vienu vardu. 
Teritoriniai sambūriai nebuvo 
prisiminti, o socialistams — 
paliktas atskiras numeris. 
Pats Bieliukas savo schemos 
praktiška galimybe mažai be 
tiki. Praktiškai organizacinės 
vienybė be Bendruomenės da 
lyvavimo, vargiai įmanoma.
SIŪLO VLIKO VEDYBAS 

SU BENDRUOMENE
Ir V. Volertas pasigedo tik

VEDA

PER IMITACIJĄ 
Į KULMINACIJĄ

Kartą du amerikiečiai kuni 
gai bekeliaudami po Vokieti 
ją, nutarė užsukti į vietinę 
bažnyčią pasimelsti. Kadangi 
nei vienas, nei kitas vokiškai 
nemokėjo, nutarė išsirinkti ko 
kį solidnai atrodantį vyriškį ir 
sekti jį darant tą pat, ką jis da 
rys. Laike pamaldų vietinis 
klebonas padarė kažkokį spe 
cialų pranešimą ir tas pasirink 
tas vyriškis sparčiai atsistojo. 
Nieko nelaukdami atsistojo ir 
abu amerikiečiai kunigai, bet 
pastebėjo, kad visa bažnyčia 
ėmė nepaprastai juoktis.

Pasibaigus pamaldoms jie 
iš smalsumo paklausė vieną 
vietini kunigą, kuris mokėjo 
angliškai, apie to nepaprasto 
juoko priežastį. Šis gi jiems 
paaiškino, kad klebonas tuo 
metu darė pranešimą apie kri 
kštynas ir prašė vaiko tėvą at 
sistoti.

AHA
Mažas kiškiukas visą dieną 

nedavė savo mamytei ramy 
bes įvairiausiais klausimais. 
Pagaliau mamytė.išėjo iš kant 
rybės ir atsakė:

— Tu atsiradai iš magiko 
skrybėlės, ir nustok klausinėti.

VYRŲ LOGIKA
Vvras skundžiasi dėl mais 

to, tad jam žmona ir sako.
— Kas čia yra su tavim? 

Pirmadienį tau patiko kotle 
tai vakarienei. Antradieni tau 
vakarienei patiko kotletai. 
Trečiadienį tau kotletai pati 
ko, o dabar, ketvirtadienį, 
staiga tau kotletai nepatinka...

NE TAS ŪGIS
Girtas priėjęs prie vieno ne 

pažistamo piliečio skundėsi ne 
galįs atsiminti, kur pastatęs sa 
vo automobilį.

— Kodėl nepaimt autobu 
są? — patarė jam nepažįsta 
masis.

— Nesąmonė, atsakė girtas, 
— autobusas netilps į mano 
garažą.
MINIATURINĖ IŠMINTIS

Ar ne keistas sutapimas, 
kad daugiausia uraganų ir ves 
tuvių pasitaiko birželio mene 
sį. . .

bendros politinės vadovybės, 
nekvestionuodamas išeivijos 
politinių siekimų vieningumo. 
Siekiant bendros politinės va 
dovybės jau neužtenka tik 
grąžint Vlikan Talka ir Liet. 
Frontą. Reali laisvinimo orga 
nizacijos vienybė yra galima 
t;k pakeitus Vliko struktūrą ir 
*trauku? Bendįruomenęi, gal 
būt 1 :1 santykiu su organiza 
ei jų deleguojamais atstovais.

Bus daugiau.

D R, GUMBAS

Pėsčiųjų yra tik dvi rūšys: 
greitieji ir mirę.

Yra daug šeimų, kurios tu 
ri po tris vaikus visus skirtin 
gų lyčių. 

••••MM MMMM
Nėra geresnės vietos, kaip 

namie ,— ypatingai kai visos 
kitos vietos užsidaro.

Aš buvau taip nustebintas, 
kai gimiau, kad pusantrų me 
tų negalėjau nei žodžio ištar 
ti.

Ir geriausiuose rateliuose 
pasitaiko trikampių.

Akmuo ant moters piršto, 
reiškia vyras po nagu.

Mano dėdė buvo toks tingi 
nys, kad jis berdavo kavos 
miltelius sau į ūsus ir gerdavo 
karštą vandenį.

— Mamyte, ar mūsų tėve 
lis buvo nedrąsius?

— .Jeigu jis būtų buvęs dra 
sesnis, tu dabar būtum šešiais 
metais vyresnis.

Pirmas dalykas ką pada 
nau perėmęs kompaniją, tai 
užsakiau naują telefonų cent 
rinės paskirstymo dėžę, nes 
senoji buvo pilna skylių.

Turiu gerą darbą: mane iš 
šauna iš patrankos. Moka tris 
centus į mylią ir kelionės iš 
laidas.

Merginos — tai kaip rašo 
mos mašinėlės: tik paspausk 
ne tą raidę ir gausi blogus žo 
džius.

Susitiko daktaras kartą pa 
cientą ant gatvės ir sako jam:

— Žinote, pone, tamstos če 
kis, kurį man išrašėte, grįžo 
atgal.

— Koks įdomus sutapimas, 
pareiškė šis, nes grįžo pas 
mane ir migrena.

MĮSLĖ
Visi mūsų šeimos nariai bu 

vo vadinami Pleiskanavičiais, 
išskyrus mano motiną. Jos ne 
galėjo vadinti Pleiskanavičie 
ne, kadangi josios sesuo vadi 
nosi Pleiskanavičiene???
TAUTŲ CHARAKTERIAI 
Vienas italas — dainininkas 
Du italai — vyno ragautojai. 
Trys italai — opera.
Vienas ispanas — meteodoras 
Du ispanai — tautinių šokių 

grupė
Trys ispanai — mizerija
Vienas amerikietis — karvės 

vaikas
Du amerikiečiai — piknikas 
Trys amerikiečiai — B-Q 

partija

M. ŠALČIONAS

Rieda gyvenimo ratai
TRIJŲ VEIKSMŲ TRAGI - KOMEDIJA 

2.
SCENA 2.

Vida, Laima ir Kurmienė.
KURMIENĖ: Kas čia per šokiai, Vida. Ar 

tu nežinai, kad negalima šokti namuose, 
apart rūsio. Kam tėvas rūsį sutvarkė, ar 
ne tavo šokiams? . .

VIDA: Šory momm. aš pamiršau. . .
KURMIENĖ: Tu virką pamiršti... Ar negalė 

jai nors bulves surkusti? Tuojau tėvas grįš 
iš darbo, o dar pietūs negatavi.

LAIMA: Mes padėsime. . .
KURMIENĖ: Nereikia man jūsų padėjimo. 

Vida, bėk į krautuvę, parnešk duonos ir tė 
vui lunch’ą, žinai to ham, ar kaip tu ten va 
dini.

VIDA: All right (atkiša ranką). Kur pinigai? 
KURMIENĖ: (duoda pinigus). Žiūrėk visą 

grąžą parnešk, jokių gumų, jokių popsikų, 
taip daug pinigų ant tavęs išleidau. Ne 
būk ilgai. (Vida ir Laima išeina).

SCENA 3
Kurmienė.

KURMIENĖ: Nespėk kojos iš namų iškelti, 
tuojau šoka. Kad nors šokiai būtų panašūs 
į šokius: sukas, trypia, rodos, galvas būtų 
pametusios. Kažin kokie rock-a-roly. Jau 
aš niekad nepriprasiu prie to* Kanados, tų 
papročių, visokių žmonių ir šokių. O ta mu 
zika, rodos, kad katės ant stogų pjaunasi. 
Vaikam gerai, patinka. (Įeina Kurmis).

SCENA 4

Kurmienė ir Kurmis.
KURMIS: Sveika, mama, tai dar tik bulves 

skuti, o aš alkanas kaip šuva.
KURMIENĖ: Aš greitai, tik bulves išvirti, o 

mėsą vakar dienos pašildysiu. Kanadoje 
neilgai trunka pietus pagaminti, tik kelios 
minutės. Sėsk, paskaityk ■ laikraštį, išgerk 
ką nors, greičiau laikas prabėgs ir alkį ne 
taip jausi.

KURMIS: Tai kur buvai? Su Karkliene ne 
gali išsiskirti.

KURMIENĖ: Buvau mieste, rytoj vėl turiu 
eiti, nes šiandien nenupirkau visko, kas 
reikia.

KURMIS: Aš nesuprantu, ką tu veiki tam 
mieste? Argi nenusibosta į vitrinas žiūrė 
ti? Taip išeina, rytoj vėl bus nepagaminti 
pietūs.- Kodėl šiandien nenupirkai, kas rei 
kėjo?

KURMIENĖ: pinigų pritrūkau, man dar rei 
k>a 10 dolerių.

KURMIS: Vėl 10 dolerių. Ką tu darai su 
tais pinigais, juk vakar paėmei 20 dole 
rių, dar ne gana?

KURMIENĖ: Ar nežinai, kad mokslas prasi 
dėjo. Nupirkau Vidai sijoną, bliuskutę, 
džeketą ir nėra 20 doleriu, o dar reik’a ba 
tų, poros kelnaičių, Staniko ir kojinių, vėl 
kainuos apie 10 dolerių.

KURMIS: Staniko. Tau jau galvoje maišos, 
kas bus jeigu vaikai pradės Stanikus nėšio 
ti.

KURMIENĖ: Kokie vaikai. Juk Vida jau 
septynioliktus'baigia, šitie metai ir dar ki 
ti. . . baigs highschoole. Ji jau subrendus

pana, O tau vis dar vaikas. (
KURMIS: Aš kaip matau, tu nori Vidą per

prievartą į panas išvaryti. Visokie lipsti 
kai..., pudros..., visokie lakai. Grįžęs iš 
darbo jau savo tikros duktės pažinti nega 
liu.

KURMIENĖ: Nieko aš niekur per prievartą 
nevarau, nei Vidos i panas, nei tavęs į dar 
bą. Suėjo mergaitei metai — subrendo, 
dar metai kiti — ištekės. Kanadoje labai 
jauni vedasi. Čia tokia mada.

KURMIS : Nesuk galvos su tuo savo subren 
dimu. Vida, girdi, subrendo. Dar tu nesu 
brendus kaip reikia, o jau Vida subrendo. 
Visokių draugių pilnas namas, visokių boy 
friend’ų — piemenų. Nėra vietos nei pa 
ilsėti iš darbo parėjus. Tu žiūrėk. . . išseks 
kantrybė, paimsiu botaga. visiems teks su 
brendusioms ir nesubrendusiems. Jau gat 
ve pereiti nebegaliu (atsistoja) per tuos 
piemenis. įHi, John, Vida home? Kad tu 
prasmegtum, draugą rado. Visos sienos nu 
rašytos, v;si stulpai. Gerai, kad dar žmo 
gus angliškai skaityti nemoki, plaukai ant 
galvos atsistotų. Kur Vida?

KURMIENĖ: Išsinnč'au duonos parnešti ir 
tau ka nors į lunhc’ą rytdienai.

KURMIS: Gerai.- Kai grįš, tuojau už kibiro ir 
kad man būtų numazgotos visos sienosi. 
Po to, mokytis, jokių išėjimų šiendien nėra, 
įokių stovinėjimų pakampiais.

KURMIENĖ: Niekur-ji nestovinėja pakam 
piais, o jei kartais išbėga pas Krūminus ar 
pas Žilvyčius, tai tavo draugai, vieni be ki 
tų apseki negalite: medžiojate, meškerio 
jate..., tūkstantį lošiate... Mergaitė gerai 
mokosi, klauso.

KURMIS: Hm... klauso. Pasakyk ka nors, 
tuojau gauni atsakymą. Why... kodėl? Ko 
dėl aš negaliu į kiną eiti, kodėl aš negaliu 
su boyfriend’u pasivažinėti, kodėl aš pri 
valau nustatytu laiku i namus pareiti: Aš 
žinau, ka aš darau! Hm... žino, ka ji daro. 

KURMIENĖ: Tai kas blogo, jeigu duktė 
klausė tėvo kodėl? Pa«u»kvk. kodėl, išaiš 
k:"k. Ti jau nebemaža, supras.

KURMIS: K^ks čia aiškinimas, kokia čia 
kalba su vaiku. Pasakvta ir baigta. Už 
augs — ištekės, ios reikalas, bet kol paa 
mane, kol mano duona valgo, turi klausyti. 
Apie tai nei kalbos nėra, jokių aiškinimų 
nėra. Be to, aš neturiu laiko tokiems menk 
niekiams.

KURMIENĖ: Čia ne menkniekis. Išleidai 
vaikus į pasaulį, turi prižiūrėti, jais rūpin 
b's.

KURMIS: Ot tas ir yra, kad turi nrižiūrėti, 
neleisti, kas negalima. O tau ir Vidai, tik 
tai visokios suknios, visokios kelnės. Greit 
bai nuogos per gatves pasileisite. Pasenai 
— visai sukvailiojai.

KURMIENĖ: (Meta bulve) Jauniklis atsira 
do. Gaila kad savo pakauš’O nematai. 
Matai žilis... pasenai, girdi. Juk tu aiškiai 
žinai, kad. aš 8 metais jaunesnė už tave, o 
tavo metų tai niekas ir nežino. Kiek fab 
rikų perėjai, tiek kartų metus keitei.

KURMIS: Gana jau gana, kai pradedi, tai 
galo nėra. Nuo tų tavo pasakų, jau pražilti 
baigiu. Daryk ką nori, tik palik mane ra 
mybėje. (Išeidamas). Aš pažiūrėsiu, kaip 
toli abi su Vida nueisite.

Bus daugiau.
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P.L.B. Seimui artėjant
PASIKALBĖJIMAS SU PLB VALDYBOS PIRMININKU DR. JUOZU SONGAILA

Kada vyksta plataus masto 
suvažiavimai, kongresai bei 
seimai, jaunimo organizacijų 
vadovų pareiga yra padėti pa 
stangų, kad kiek galima dau 
giau jaunimo tose manifestaci

Tik pusmetis skiria mus 
nuo didelio įvykio — Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
seimo. Norėdami kiek plačiau 
tuo reikalu ir kitais lietuvis 
kais klausimais supažindinti 
NL skaitytojus, kreipėmės į 
PLB pirm. dr. Sungailą, kuris 
mielai sutiko atsakyti:

šiais metais, darbo savait 
galy, šaukiamas PLB Seimas 
Toronte. Kuriuo tikslu jis yra 
šaukiamas?

— Pagal PLB Konstituciją, 
PLB seimas šaukiamas nere 
čiau, kaip kas penkeri metai. 
Esant svarbiam reikalui, sei 
mas taip pat gali susirinkti ne 
paprastai sesijai. Šis Seimas 
yra šaukiamas eilės tvarka, 
nes sukanka penkeri metai 
nuo pirmojo PLB Seimo, įvy 
kusio 1958 m. New Yorke.

Kokie Seimo paruošiamieji 
darbai jau atlikti-

— Seimui yra pilnai ir in 
tensyviai ruošiamasi ir, prak 
tiškai, jau kuone visa progra 
ma yra pilnai suorganizuota 
ir visos Seimo darbams reika 
lingos patalpos jau gautos. 
Ta pačia proga norėčiau pri 
minti, kad Seimo programa 
yra gana plati ir įvairi. Ji ap 
ims tris pagrindines šakas: 
a) Tautinė ir kultūrinė propa 
ganda vietos gyventojų tarpe 
(Tam reikalui numatoma su 
kviesti plati spaudos konfe 
rencija, panaudoti T. V. ir Ra 
dio, ir įteikti iš anksto gerąi 
paruoštus memorandumus Ka 
nados ir JAV vyriausybėms, 
primenant mūsų tautos paver 
girną ir reikalaujant jai lais 
vės), b) Kultūrinė ir pramogi

nė dalis (Šioje dalyje numato 
ma plati ir gausi dailės paro 
da, kultūrinė popietė penkta 
dienio vakare, kur greičiausia 
jvyks „Aukso Žąsies“ spektak 
lis ar literatūros vakaras, šeš 
tadienio vakare įvyks didelis 
pobūvis plačiai .lietuviškai vi 
suomenei ir, pagaliau, sekma 
dienį — lietuviškos muzikos 
koncertas O’Keefe’s salėje, 
dalyvaujant Toronto simfoni 
niam orkestrui, mūsų piano ir 
vokaliniams solistams bei cho 
rui ir diriguojant mūsų operos 
dirigentui p. Marijošiui. Sek 
madienio vakare — po kon 
certo jvyks užbaigiamasis iš 
kilmingas banketas. Šalia to, 
Seimo metu įvyks užbaigiamo 
sios sporto varžybos ir bus 
įteikta PLB taurė).

c) Organizacinė ir studijinė 
dalis (šioje dalyje, šalia būti 
nų ir neišvengiamų nuolatinių 
organizacinių reikalų, numato 
ma ištisa eilė referatų mūsų 
tautiniais, kultūriniais ir politi 
niais klausimais). Tenka pri 
minti, kad visi Seimo posė 
džiai bus vieši ir plati visuo 
menė, o ypatingai mūsų jau 
nimas, yra kviečiami dalyvau 
ti.

Kiek numatoma atstovų?
— Iš viso laukiama 86 rink 

ti atstovai, plius PLB Valdy 
ba ir nemažas skaičius garbės 
svečių. (Kanados L. B-nei 
yra nustatyta, ir jau išrinkta, 
15 atstovų).

PLB Valdyba nerenka jo 
kio solidarumo įnašo, neren 
gia šokių, koncertų ar kt. po 
būdžio parengimų. Galvoju, 
kad kasa yra anvtuštė. Kain 
galvojate padengti visas išlai 
das?

— Seimas finansiškai turi 
padengti pats save — o tas 
priklausys nuo to, kaip gau 
šiai dalyvaus plati lietuviško 
ji visuomenė seimo kultūri 
niuose parengimuose. Daugia 
metė praktika iš kasmet ren 
giamų Lietuvių Dienų, yra pa 
rodžiusi, kad mūsų lietuviško 
ji visuomenė tam reikalui yra 
jautri ir nė viena Lietuvių Die 
na nėra davusi nuostolių. Tai 
gi, mes tikime, kad ir Seimas 
nesudarys išimties.

Ponas Pirmininke, mes tiek 
daug kalbame, rašome ir šie 
lojamės jaunimo reikalais, ta 
čiau, kada sušaukiamas koks 
nors suvažiavimas, pasitari

mas, seimas ir kt. — kažkaip 
automatiškai jaunimo klausi 
mas yra išjungiamas vyresnės 
kartos atstovų iš darbų dienot 
varkės. O jeigu jis ir panagri 
nėjamas, tai labai paviršutiniš 
kai, dažniausiai mandagiai ati 
dedant sekančiai sesijai ar su 
važiavimui. Ir taip tas užbur 
tas ratas niekad neranda pa 
baigos. Tuo tarpu, jaunimo or 
ganizacijos — sporto, skautų, 
ateitininkų, studentų ir pan. 
yra mūsų ateitis, mūsų L. B- 
nės ramstis prisimenant, kad 
Aukščiausias pašaukia vyrės 
nės kartos atstovus į kitą pa 
sauli. ar vėl — jie patys metų 
slegiami pasitraukia iš visuo 
menės veiklos. Konkrečiai: P 
LB Seime savo vieta turi ras 
ti ir jaunimo klausimas, tuo 
reikalu paruošiant iš anksto 
komisija, kuri atitinkamame 
dienotvarkės nunkte reikalu 
ir referuotu. Tamstos nuomo 
nė tuo klausimu?

— Tiesa, jaunimo klausi 
mas mums visiems begalo rū 
pi ir todėl nesistebėtina, kad 
apie tai nuolatos kalbama ir 
rašoma. Aš nesiruošiu šia pro 
blemą analizuoti iš pagrindų, 
tačiau, manau, kad tas reika 
las nėra taip jau apleistas, 
kaip kartais mes esame linkę 
manyti. Tamsta pats suminė 
jai, kad yra visa eilė jaunimo 
organizacijų (Skautai, ateiti 
ninkai, neo-lituanai, švjesa, 
santara, sporto klubai ir kt.), 
kurios išimtinai yra skirtos pri 
augančios kartos tautiniam ir 
kultūriniam auklėjimui — ir 
neabejojame, kad tos organi 
zacijos atlieka milžinišką dar 
bą. Studentija taip pat yra su 
siorganizavusi ir ji netik kad 
palaiko lietuvišką dvasią savo 
tarpe, bet imasi gražios inicia 
tyvos ir atlieka didelį mūsų 
tautinės propagandos darbą 
(Lituanus). Taigi, vargu ar 
bėra reikalas dar daugiau jau 
nimą „organizuoti“. L. B-nės 
vadovaujamieji organai ture 
tų tik ateiti į talką toms, jau 
veikiančioms, jaunimo organi 
zacijoms ir kreipti ypatingą 
dėmesį, kad kiek galima dau 
giau jaunosios kartos atstovų 
būtų įjungta į L. B. vadovau 
jamuosius organus — Valdy 
bas, Tarybas ir pan.

jose dalyvautų. Esu prie 
šingas kai kurių keliamai idė 
jai, kad tokių manifestacijų 
metu būtų suorganizuota jau 
nimui atskira programa, nes 
jei mes nepajėgsime pritrauk 
ti jaunimo po bendru stogu 
tokiomis iškilmingomis progo 
mis, tai kada mes juos pritrau 
ksime? Kokia bus mums nau 
da, jei mes nagrinėsime jauni 
mo problemą vienoje salėje, o 
tas jaunimas kitoje salėje tuo 
pačiu metu šoks „rock’n roll“. 
Ar galima pateisinti neseniai 
įvykusį faktą Čikagoje — ka 
da vienoje salėje buvo svars 
tomi ir sprendžiami patys 
svarbiausieji ir gyvybingiausie 
ji mūsų tautiniai - kultūriniai 
re’kalai, mūsų jaunimas rado 
būtina sušaukti savo atskira 
suvažiavimą. Tokie dalykai 
iokiu būdu negali būti patei 
sinami, ir neturėtų pasikarto 
ti.

Konkrečiai, kalbant apie šį 
seimą, tai Tamsta, mano ma 
nvmu, iau beldžiatės į atviras 
duris. Studiiinėie dalvie kaio 
tik ir yra numatyta paskaita 
tema; ..Priau«rančioiį lietuvis 
koii karta ir lietuvybės ateitis 
išeivijoje“. Ši tema bus refe 
ruoiama vieno iš i»unosios 
kartos aktyviuių veikėju ir 
h"s atvira plačioms diskusi 
joms. O kita — kultūrinė Sei 
mo programos dalis taip pat 
turėtų būti įdomi ir patraukli 
mūsų iaunąjai kartai, kurios 
mes tikrai tikime susilaukti 
gausiai. ,

Jau 18-ka metų, kai tūks 
tančiai lietuvių yra atskirti ge 
ležinės uždangos nuo savo vy 
rų, žmonų, vaikų ir kitų gimi 
niu. Asmeniškos pastangos 
duoda labai menkus vaisius, 
kadangi Sov. Sąjungą su pa 
prašeiausiom humaniškumo 
ar tarptautinės teisės taisvk 
lėmis visai nesiksaito. Prisimi 
nęs XX-io amžiaus moderni? 
kąją Castro prekybą vergais, 
ar nevertėtų ir mums lietu 
viams, susitarus su kitom tau 
tom, rinktis panašaus kelio, 
nes tikrumoje, lietuviai Tėvy 
nėję yra vergai. Tarpininkau 
ti gal galėtų Kanados, JAV, 
Australijos, Vokietijos ir T. 
T. Raudonasis Kryžius?

— Šis klausimas yra be ga 
lo komplikuotas. Prieš šešetą

metų Kanados L. B. Krašto 
Valdyba (Pirmininkaujant p. 
V. Meilui) -yra dariusi žygių 
surasti būdų didesniam skai 
čiui giminių ir artimųjų atvyk 
ti į šį kontinentą. Tam reika 
lui buvo užangažuotas mūsų 
U-to tarptautinės teisės žino 
vas Prof. D. Krivickas. Iš vis 
ko paaiškėjo, kad toks reika 
las vargu ar būtų galimas 
įvykdyti tarptautiniu mastu, 
nes turima reikalo su Sov. 
Rusijos piliečiais, ir todėl gali 
ma vykdyti tik per atitinkamų 
kraštų Sovietų konsulatus. 
Mums žinoma, kad Sovietai 
nesiskaito nė su tarptautiniu 
Raudonuoju Kryžiumi, todėl 
jo (Raud. Kr.) pastangos var 
gu ar turėtų bet kokio atgar 
šio. Tačiau, sakau, tas klausi 
mas buvo keliamas prieš šeše 
tą metų. Šiandien, gal kitaip 
į šį reikalą pažiūrėtų ir Sovie 
tai? Mano gi nuomonė čia bū 
tų mažavertė. Kodėl nepa 
gvildenti šį klausimą plačiau 
spaudoje?

Po apsilankymo pas JAV 
prezidentą, tenykščių lietuvių 
tarpe, aiškiai pasakius — tarp 
ALT’os ir JAV L. B-nės buvo 
jaučiamas stiprus lūžis. Jums 
teko dalyvauti eilėse pasitari 
mų ir suvažiavimų JAV. Ko 
kie santykiai, kokios nuotai 
kos jaučiamos dabar JAV lie 
tuvių tarpe?

— Santykiai tarp A. L. T- 
os ir JAV L. B-nės niekada 
nebuvo perdaug geri. Tiesa - 
- jie dar daugiau pablogėjo 
po vizito. Kas liūdniausia, 
kad dėl to nukenčia be galo 
mums visiems rūpimas lietuviš 
kas reikalas. Nuo vizito jau 
prabėgo visi metai ir kartu su 
laiku atšalo ir aistros. Nenorė

ATSILIEPIMAI APIE...
Atkelta iš 2-ro puslapio.

Džiaugiuosi Jūsų pagerintu 
savaitraščiu ir linkiu visam šta 
bui geros aekmės ir ištvermės.

Jūsų
Alf. Petrutis, 

Washingt on USA.* * *
Žinomasis pedagogas ir vi 

suomenininkas, V. Čižiūnas, 
pagyręs NL už išvaizdą ir tu 
rinį, pastebi: „Noriu jums duo 
ti ir vieną patarimą: neleiski 
te kolonijoms tarp savęs peš 
tis. Jų ginčai neįdomūs ir be 
verčia:”...

* * »
Ačiū už laikraščius. Man 

susidarė geresnė nuomonė 
apie veiklą Montrealyje -bet 
atrodo, kad laikraštis darosi 
geografiniai siauresnisrt.y.ma 
žiau žinių matosi iš kitų Kana 
dos vietovių negu ankščiau 
būdavo. Naujas formatas, 
nors pagal įsivaizduotus stan 
dartus tobulesnis, per daug lai 
kraščiui nepriduoda. Anglų 
progresyvesni laikraščiai yra 
panašaus į senesnio mūsų laik 
raščio dydžio. Konservatyve 
sni laikraščiai žinoma pana 
sūs į naują „Nepriklausomą 
Lietuvą“.

Jaunimo Balsas turėtų turėt 
tam tikrą .patraukimą visų kar 
tų žmonėms, nes argumentai 
visiems patinka. Problemos 
prasideda kai individai būna 
apšmeižiami. Skaitau geru 
reiškiniu.

Lt.R.V.Paukštaitis.
Europa.

Ačiū už nuoširdžius linkėji 
mus ir gražų įvertinimą.

NL red.

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS

čiau leistis į smulkesnę šio 
klausimo analizę, o tik linkė 
Čiau, kad bet kokie nesusipra 
timai ar nesantaikos tarp bet 
kokių lietuviškų institucijų pa 
sibaigtų kaip galima greičiau. 
Argi ne vieną Lietuvą mes te 
turime? Argi ne visi norime 
jai gero ir dėl to dirbame? Už 
tenka tik palenkti savo asme 
nines ambicijas mūsų tautos 
labui, ir taika bus įgyvendin 
ta, dėl ko mes džiaugsimės vi 
si.

Šventėme Vasario 16-tąją. 
Jūsų linkėjimai pasaulio lietu 
viarm?

— Šia, mums taip brangia, 
proga linkiu viso pasaulio lie 
tuviams — tiek ten tėvynėje, 
tiek laisvuose kraštuose — pa 
silikti ištikimais savo tautai ir 
nepalūžti kovoje již jos laisvę 
ir tautinės sąmonės išlaikymą 
mūsų priaugančiose kartose.

KULTŪRINĖ KRONIKA..

USNYS IR...
Atkelta iš 4-ro psi. 

klausimais iškilo ginčai. M. 
Kilčiausko nuomone, „mes au 
gom ponų ujami, kunigų mul 
kinami“, o dabar, girdi, jauni 
mui viskas prieinama, tačiau 
jis negalįs pasigirti nei sąžinin 
gurnu, mandagumu, o po Šven 
čių girtų jaunuolių esančios 
pilnos pakampės, primėtyta su 
daužytų butelių...

Būdingas Skeivio teiginys 
kad dabartinė Lietuvos jau 
nuomenė nesugebanti teisin 
gai įvertinti tikrovės, kurioje 
gyvena.

Markevičius teigia, kad lie 
tuviškame atžalyne vis dėlto 
veisiasi ir dilgėlės ir usnys.

Skeivys prisipažįsta: mes, 
vyresnieji, per daug tam jauni 
mui kalbėjome apie Donbaso

M.MAČIUKAS j
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ !!

SIUVĖJAS H
AUGŠTOS KOKYBĖS ' ! 

RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS ;

79 ir 81 St. Zotique St. E. ’ 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. '

Ba tica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

Prez. J. Skučas. RA 2-6152. 6966—44 Ave. Rsmt ;
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 9-4954. 

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis. Tel. RE 7-0819.

5415 BALANGER, ROSEMOUNT.
(ties 44 Avė.)
TeL 721-3146

Reguliuojami: motorai, taisomi: stabdžiai, sankabos ir kt. 
Amerikoniški ir europietišld automobiliai.

| SIUNTINIAI LIETUVON t 
I Kaufman’s Woollens &Textiles :

3997 St. Lawrence BIw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.. .
Iš Čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) \

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS, . |

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir s* 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. a 
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. a

PRIIMAME UŽSAKYMUS «

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

C H. KAUFMAN AS |Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. a

Nuoširdus ačiū PL B-nės 
Pirmininkui už taip platų atsa 
kymą, kartu linkin PL B-nės 
seime darbingos ir gražios 
nuotaikos.

K. Baronas.

herojus, apie nemarius .Mary 
tės Melnikaitės žygdarbius, o 
verčaiu tyrinėti savo apylin 
kės „revoliucinę praeitį” ir į 
tokius tyrinėjimus įtraukti net 
ir turistai ar kraštotyrininkai.

Taip, anot Skeivio — „Die
v*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^** ve gink”, kad tas jaunimas 
f t • _ 4 nesustingtų, kad jis darytųsi
F I VŽĮ Į 1*1] S § naudingesnis visuomenei. Jau
T__ _ ? kitas klausimas, ar tai lengvai

y nu A TTDIM A T & įvykdomas uždavinys, kai mo 
l-r JI kyklose, girdi, atsirandą mo

ksleiviai ateina „iš labai už 
krėstos aplinkumos ir labai pa 
vojingi“. Kas toji užkrėstoji 

„ , , aplinkuma ir kodėl lietuviški
Įstaigos VI 2-1427. < jaunuoliai sudarą pavojų ki

J Namų LA 3-1084. i tiems savo draugams — nepa 

sakoma.

Vacys Zižys

SIUNTINIAI
į visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją i 

Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per
JANINĄ ADOMONIENĘ.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., '
(ties Hogan Str.) ,
TEL. LA 2-2372.

ILGAMETĖ PATIRTIS !

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

jtmmmtmmtmttrtnttmmumitmnuumitmmtnttttttttntnnnntmmmt

I A. NORKELIŪNAS
; [ Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

I
 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

.. . 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

> Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

| ME7-6727 I
j DE LUXE CLEANERS

I
 Sot. P. RUTKAUSKAS

117 — 6th Avenue, Lachine.
.. ......................................................................................................

IBELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle !

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. ! 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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NEPRIKLAU SOMA LIETUVA 1963. II. 27. — Nn 9 (829)

SUDBURY, ONTARIO
LIETUVIŠKOSIOS VEIKLOS KELIAS

Ritamės 1963 m. gyvenimo 
vaga. Senųjų metų džiaugs 
mai, vargai ir nelaimės jau už 
miršti. Kaip pavienių asme 
nų, šeimų taip ir visos mūsų 
bendruomenės gyvenimas, pa 
gal griežtus, mums dar mažai 
suprantamus dėsnius aukosi 
namų aplinkumoje, akmeni 
nių kasyklų požemiuose, gam 
tos prieglobstyje — miškų me 
džioklėje, žvejyboje, kelionė 
se ir kt.

Keletas baigė šios žemės 
kelionę, keletas jsipilietino, 
kaip kūdikiai ir kandidatai j 
gerus lietuviškos bendruome 
nės narius, kiti vėl sukūrė šei 
mas, tuo padidindami mūsų 
kolonijos gyventojų šeimą.

Praeitieji metai buvo labai 
našūs mūsų bendruomenės lie 
tuviškoje veikloje. Dėka buv. 
5 asmenų — L. B. Valdybos 
narių paaukotos energijos ir 
daug, daug poilsio valandų, 
mūsų visuomenė nors ir pama 
žu, buvo išjudinta ir įjungta į 
gražų, solidarų lietuviškos 
veiklos darbą.

Kad nebūtų tik tušti žo 
džiai, duodu V-bos praneši

ne suiviuponsiA O}X-ieped ‘oru kiekvieno parengimo pelno, 
sirinkime, š. m. sausio 13 d. daro rinkliavas ir pan. Tikslas

Mirtis sovietiniame pragare
Iš H. Tautvaišienės Tautų

38.
Bolševikai, okupavę Lietu 

vą, tuojau iššlavė jos aruodus, 
pagamintas ir gaminamas gė 
rybes nukreipė į Rusiją, ta 
Čiau to okupantui buvo ma 
ža. Jis paslapčiomis tykojo 
darbo jėgos. Baisiojo Birželio 
naktimis jis jos prisimedžio 
jo: darbininkų Deveikos, Mar 
kevičiaus, tarnautojos Ašman 
tienės, .mažažemės Daunienės 
ir daugelio kitų šeimas su ma 
žamečiais vaikais nugrūdo į 
Sibirą ir Arktį sunaikinimui.

Iš B. Armonienės, buvusios 
tremtinės, neseniai išėjusio^ 
anglų kalba knygos ,,Leave 
Your Tears in Moscov“ (Pali 
kite ašaras Maskvoje) patiria 
me, kad dabar Irkutske vei 
kia du nauji kalėjimai NKV 
D tardomiesiems bei teisia 
miesiems ir Nr. 104 kalėjimas 
jau nusmerktiems — Irkutsko 
priemiestyje. Be to, apie 100 
km į šiaurę nuo Irkutsko, 
Userdoje, įrengtas dar ir tre

'PIGIA! >1 
SIUNTIMAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978
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TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve„PARAMA"

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.

. Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveru apdraustos.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Kasos valandos:

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus šeštadienius ir sekmadienius,

o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

ištrauką:
Padaryti 5 minėjimai su pro 

gramomis ir šokiais, 3 šokių 
vakarai ir pelnas paskirtas 
BALF, šeštadieninei mokyk 
lai ir kt. Pirmą kartą suruoš 
tas visų bendruomenės narių 
Naujųjų Metų sutikimas. Or 
ganizuota ir aprūpinta „Tu 
mo - Vaižganto“ šeštadieninė 
mokykla. Suruošta neapmo 
karna dviejų savaičių jaunimo 
stovykla. Padaryta gegužynė. 
Su dideliu pasisekimu surink 
ta solidarumo, Tautos Fondo 
mokeščiai ir sėkmingai prave 
stas spaudos platinimo vajus. 
Įvykdyti rinkimai į Kanados 
Krašto Tarybą. Paruoštas LB 
Vietinio Šalpos Fondo statu 
tas, kuris visuotinio narių susi 
linkimo buvo vienbalsiai pri 
imtas. VS Fondo tikslas yra 
šis: — nežiūrint politinių ar 
religinių bendruomenės nario 
įsitikinimų, suteikti materijali 
nę paramą • staigios ligos, ar 
nelaimės atveju atsidūrus ma 
terialiniuose sunkumuose ir kt. 
VŠF savo tikslams vykdyti, 
be turimų išteklių, dar gauna 
iš LB Valdybos 10% nuo 

čias nusmerktiems kalėjimas 
su milžinišku, apytikriai 50 
tūkstančių akrų žemės plotu, 
skirtu žemės ūkiui. Tad trum 
pu bolševikų valdymo laiku 
Irkutske atsirado trigubai dau 
giau kalėjimų. Aišku, kad ir 
kalinamųjų skaičius bus kele 
riopai padidėjęs. Autorė ra 
šo: ,, Atrodo, kad komuniz 
mas geriau tinka kalinamie 
siems, jiei pusiau laisviesiems“ 
(125 psl.).

Vergų stovyklų, sovehozų 
ir kalėjimų direktoriai H. 
Tautvaišienės ir B. Armonie 
nės skaitytojui pristatomi 
kaip puikiai aprūpinti, tikrai 
išdidūs valdytojai, partiniai 
komunistai, begėdiškai^ žia*i 

riai išnaudojantieji skurdžiai 
atlyginamus ir užguitus darbi 
ninkus, nesidrovintieji propa 
guoti šiems vargšams komu 
nizmą. Userdos kalėjimo di 
rektorius Dolgopatniuk, sov 
chozo Predgorny valdytojas 
Zorin, tai tik trečiaeiliai direk 
torių tipai. Tokių ir kur kas 
didesnio rango direktorių da 
bartinėje Rusijoje yra tūkstan 
čiai. Visą ūkiškąjį didžiulės 
šalies gyvenimą tvarko direk 
toriai «u kvalifikuotais techni 
kais. Iš šių savo padėtimi ne 
išsiskiria Sovietų valstybės 
biurokratinis valdantysis apa 
ratas. Čia prisideda ir visų 
ginklų rūšių kariuomenės mar 
šalai, generolai, o visus, juos 
savo galia ir autoritetu gau 
bia komunistų partijos cent 
ro ir paskirų respublikų, kraš 
tų, sričių, rajonų partinių or 
ganizacijų sekretoriai, savo 
pareigomis labai panašūs, o 
kai kuriuo atveju prašokantie 
ji buvusios carų imperijos ge 
neralinius bei eilinius guberna

A. E. Me KAGUE, Q. C. 
Barrister and Solictor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg- 

330 Bay Street.

Atkelta iš 3-Čio psl.

FILMAI
tis pasidžiaugė, kad naujame 
filme, esą, vykusiai perduota 
hitlerinės okupacijos nuotaika 
Kaune, iš viso filmas primi 
nęs „fašizmo, rasizmo, milita 
rizmo pavojų“. Kadangi, Lie 
tuvos (ir Maksvos) agitato 
rių nuomone ir JAV ir V. Vo 
kietijoj kelią galvas karo kurs 
tytojai, tad šis filmas jau. . . 
aktualus. Jo režisierius — R. 
Vabalas, operatorius — J. 
Gricius, komp. — E. Balsys, 
o aktorių (ir mėgėjų) tarpe 
— svarb. vaidmeny V. Ry 
gertas, S. Kosmauskas, A. 
Masiulis, J. Miltinis ir kt.

z>*Z>vZ>' -'*>* O'*

j ra geras ir VŠF, bendruome 
nės nariai, turėtų oaremti 
nors mažomis aukomis.

Su 1963 metais į LB Valdy 
bą atėjo beveik visi nauji vei 
dai, bet tikėkime, kad lietuviš 
kos veiklos darbas bus tęsia 
mas ir toliau su didele energi 
ja ir pasišventimu. Visuome 
nė širdingai pritars ir padės, 
jei matys, kad lietuviškoji 
veikla yra tvirtose ir energin 
gose vadovybės rankose, ku 
rios visus jungia į visuomeninį 
bendradarbiavimą.

Bendruomenės Narys.

kapinynas Sibiro tundroje.
torius su apskričių ispravnin 
kais.

Šis sluogsnis, bolševikinės 
santvarkos nauja visuomeni 
nė formacija, — savita bol 
ševikiškoji valdančioji klasė 
supranta, kad ji savo padėti 
mi daug sveria valstybės gy 
venime, nes visą valstybę 
tvarko. Per šio sluogsnio parei 
gūnų rankas eina milžiniškos 
lėšos bei visų darbo žmonių 
pagamintos ir gaminamos ver 
tybės bei turtai. Ši bolševikiš 
koji biurokratija turtingai ir iš 
taigingai gyvena ir dėl to šie 
kia savo padėties saugumo ir 
garantijos. Stalino laikais šios 
padėties saugumo ir garanti 
jos dar nebuvo.

1961 m. spalio mėn. įvykęs 
Maskvoje komunistų (bolševi 
kų) partijos 22-sis suvažiavi 
ms šią išryškintą padėtį ir bol 
ševikų valdančios klasės sieki 
mus pilnai patvirtino. N. 
Chruščiovas savo kalboje, pir 
masis smerkte smerkė Stali 
ną, bet tiktai už bošlevikų par 
tijos vadų žudymą, nė vienu 
žodžiu neprisimindamas Rusi 
jos darbininkų, valstiečių ir 
įprastinės padėties išžudytų 
žmonių milionus. Atitinkamo 
mis ^avo kalbomis N. Chruš 
čiovą gynė partijos kilmingie 
ji biurokratai ir augštieji pa 
reigūnai. Jie savo keliu pikti 
nosi vadovaujančių bolševikų 
partijos vyrų žudymu, smerkė 
vadinamąjį asmens kultą. Bet 
gi čia pat, dar nenuėję nuo tri 
būnos, puksaburniškai garbi 
no Chruščiovą, naujojo biuro 
kratinio sovietinės valstybės 
visuomenės sluogsnio nusista 
tymo reiškėją. Tačiau ir šie

Įvairūs siuntiniai

Iš Kanados:
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR, 

paprastu ir nm miŠfll ««d«uytus ir apdraus 
Siunčiame JJctBLU. tus įvairius siuntimus.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-bių 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098.

S K YRI Al :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M. Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA.

asmenų tapo

Kanados piliečiais
NUO TO LAIKO, KAI 1947 ĮSIGALIOJO KANADOS 
PILIETYBĖS AKTAS.

VIEN TIK 1962 PER 72,000 IMIGRANTŲ YRA DAVĘ 
IŠTIKIMYBĖS PRIESAIKĄ IR TAPĘ PILNAIS KANADOS 
BENDRUOMENĖS NARIAIS.

ŠIUO MALONIAI KVIEČIAMI VISI NAUJAI ATVYKUSIEJI.
LEGALIAI PRIIMTI Į ŠĮ KRAŠTĄ KAIP IMIGRANTAI 
PRIEŠ KETVERIUS METUS IR DEVYNIS MĖNESIUS.
DABAR PADUOTI PRAŠYMUS KANADOS PILIETYBEI GAUTI.

PASINAUDOKITE VISOMIS PILNO KANADOS BENDRUOMENĖS 
NARIO TEISĖMIS IR PRIVILEGIJOMIS: —

— teise balsuoti
— teise gauti Kanados pasą
— teise j valstybinę tarnybą
— teise turėti pilną balsą Kanados viešo gyvenimo 

reikalų tvarkyme

PILIETYBĖS BLANKAI GAUNAMI PAS PILIETYBĖS ĮSTAIGOS 
TARNAUTOJĄ, ARTIMIAUSIAME APYLINKĖS AR APYGARDOS 
TEISME AR PILIETYBĖS ĮSTAIGOJE OTTAWOJE.

52-16 
partijos bolševikai apie Stali 
no išžudytąsias eilinių žmonių 
mases neužsiminė. Čia įskai 
tytinas ir didžiausias Rusijos 
bolševikų partijos nusikalti 
mas, tai Sovietų Rusijos pa 
vergtų tautų žudymas - geno 
cidas. Čia Rusijos bolševikai 
pralenkė viską, kas istorijai 
iki šiol buvo žinoma.

H. Tautvaišienė šioje kny 
gelėje atskleidžia bolševikų 
slepiamą, bestiališką, Stalino 
metais vykdytą pavergtų tau 
tų naikinimą tolimosios Sibi 
ro šiaurės tundroje, užsklęsto 
je baisių šalčių, sniego audrų 
ir mėnesius trunkančių naktų

per pusę milijono

R. A. Bell 
Pilietybės ir Imigracijos 

Ministeris.

uždanga. Autorės liudijimai 
yra protokoliškai teisingi ir 
pagrįsti, nes ji viską pati ma 
tė, stebėjo, pergyveno ir iš 
kentėjo.

Pavergtos Lietuvos ir kitų 
tautų .genocidas Sovietų Rusi 
joje ir dabar tebevykdomas. 
Pavergtieji tebetremiami. Dau 
gelis išvežtųjų iš Lietuvos te 
belaikomi Sibire ir kitose 
tremtinių stovyklose bei vieto 
se, neleidžiant jiems sugrįžti 
į savo kraštą, o jeigu kuriems 
nekuriems ir leidžiama sugrįž 
ti, tai neduodama darbo įmo 
nėse ir neįsileidžiama į kol 
chozus. Dėl to jie jau bado yra 
verčiami keliauti atgal į trėmi 
mo vietas ar apsigyventi už 
savo krašto ribų Rusijoje.

Šiuo metu vyksta svarsty 
mai naujųjų bolševikų parti 
jos uždavinių ir genocido prie 
monių, kurių svarbiausios ši 
taip nusakomos:

„Mums reikia ypatingai ir 
neatlaidžiai kovoti kad ir su 
mūsų mažaisiais nacionalizmo 

GARSI N IMAS
DĖMESIO KANADOS LIETUVIAMS.

Turim dvi labai svarbias knygas: (1) Dieviškasis Amžių pla 
nas, su brėžiniu; studijavimais Švento Rašto, 1/tomas. Šicje 
knygoj smulkmeniškai aprašo ateinančius laikus kas buvo iš 
pranašauta prieš tūkstančius melų, koks buvo Dievo tikslas 
dėl visos žmonijos gerovės, aprašo kas bus įvykinta čia ant 
žemės šiame 7-tame tūkstantmetiniame amžiuje Kristaus Kara 
liavime. Knyga drobės apdarais, 368 puslapių, kaina, $ 1. 
(2) Knyga Laikas Prisiartino, studijavimas Švento Rašto. 
2/tomas. Šioje knygoje smulkmeniškai aprašo Biblijos Anti 
kristus. kas jie do vieni yra, kokie jų darbai yra. Knyga drobės 

apdarais, 358 puslapių, kaina $ 1.
Taipgi turime naująjį Testamentą su psalmėmis lietuvių patai 
sytoje kalboje, gražus viršelis, kaina tik $ 2. Turim gražių gies 
mių rinkinį su 190 giesmių. 50 et. Taipgi galima gauti ir dov> 
nai mažų knygelių ir traktatų. Bet tas dvi knygas kas perskat 
tys 1, ir 2 tomą, tikrai bus patenkintas ir savo širdį suramins.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
L. B. S. A. 212 E. 3rd, Str. Spring - Valley, Ill., U. S. A.
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pasireiškimais iš kur jie bekil 
tų ir kurios prasmės jie bebū 
tų: ūkiškos, kultūrinės ar ide 
ologinės“ (Iš kompartijos C. 
K-to sekretoriaus L. Ujičevo 
kalbos; žr. „Pravda“ 1961. 
XII. 27).

Apie rusiškojo šovinistinio 
nacionalizmo plitimą bei pa 
vergtų tautų rusinimo pažabo 
j imą betgi nekalbama. Nacio 
nalizmu kaltinamos tiktai So 
vietų Rusijos pavergtos tau 
tos. Visa tai daroma, kad žu 
domų tautų tuštėjančioje erd 
vėje įsigyventų rusas - bolševi 
kas.

Knygelės autorei H. Taut 
vaišienei priklauso nuoširdžiau 
šia mūsų užuojaita dėl jos pa 
tirtų kančių ir pergyvenimų 
žiauriausioje Sibiro šiaurėje. 
Autorei priklauso didžiausia 
padėka ne tiktai lietuvių, bet 
ir kitų mūsų brolišku paverg 
tų ir žudomų tautų už .atskleis 
tą nužudytųjų kapinyną Sibi 
ro tundroje.

Pabaiga.
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Atkelta iš 2-ro psl.
V. SIDZIKAUSKAS

vergtoms Centro ir Ryty Eu 
ropos tautoms, laisvai apsi 
spręsti ir turėti laisvus rinki 
mus, pasišalinus iš ten tų kraš 

ii. tų Sovietų kariuomenei ir ad 
ministracijai. Buvome gavę ir 
konkrečių pažadų, — jūs tai 
žinote. Tačiau neseniai susikū 
rusios Afrikos valstybės pabū 
go, kad Sovietų kolonizmo 
Rytų Europoje klausimo iškė 
limas gali pakenkti Afrikos 
dekolonizacijai ar bent ją su 
lėtinti. Tuo būdu mūsų vaka 
rietiškieji draugai rado tikslin 
ga mūsų reikalą atidėti dar 
vieniems metams.

Savo ruožtu, sovietinio ko 
lonizmo jau tik Baltijos vals 
tybėse klausimą Jungtinėse 
Tautose Iškėlė Tarptautinė 
Žmogaus Teisių Lyga, — tą 
klausimą turės svarstyti Jung 
tinių Tautu 24-ių Komisija, 
vadinama Dekolonizacijos Ko 
misija.

Laisvųjų Juristų Komisija, 
kurios būstinė yra Ženevoje, 
irgi yra linkusi paskelbti mū 
sų klausimu studiją ir tuo bū 
du mūsų naudai nuteikti pa 
šaulio teisininkų viešąją opini 
ją. Ruošiama jai medžiaga.

Yra ir daugiau pragiedrulių 
mūsų niūrioje padangėje. J. 
A. V. Atstovų Rūmų Užsie 
nio Reikalų Komisija pernai 
sudarė specialų pakomisį So 
vietų pavergtosios Europos 
dalies padėčiai tirti. Davęs 
tai komisjiai parodymus (Vai 
stybės Departamento) Valsty 
bės pasekretorius William R. 
Tyler dar kartą patvirtino 
Amerikos vyriausybės nusista 
tymą siekti Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų valstybių nepri 
klausomybės ir laisvės atstaty 
mo ir nepripažinti dabartinio 
politinio status quo Europoje. 
Parodymus tai komisijai davė 
ir lietuviai, jų tarpe ir neseniai 
iš Lietuvos pasprukęs jaunas 
inžinierius Juozas Miklovas. 
Patariamasis Europos Parla 
mentas Strasburge savo rezo 
liucijomis rėmė ir remia reika 
lavimą Lietuvai laisvės. Tą 
pat yra padariusi ir Šiaurės At 
lanto Pakto valstybių užsie 
nio reikalų ministerių ir parla 
mentinė konferencijos. Kai

AUKŠC. SOVIETO POSĖDŽIUOSE VILNIUJE DE 
PUTATAI ATSKLEIDĖ NEIGIAMYBIŲ ŽEMĖS 
ŪKYJE, PRAMONĖS, BUITIES, ŠVIETIMO SRITYSE
Vilniuje, priimana paverg 

tosios Lietuvos vad. liaudies 
ūkio vystymo planą 1963 m.

V. Vazalinskas pabrėžė, 
kad „mums nepavyko padi 
dinti grūdų gamybos, mažas 
buvo kukurūzų derlius, nu 
kentėjo bulvių bei cukrinių 
runkelių derlingumas ir mes 
neįvykdėme pašarų sukaupi 
mo planų”, sovchozai dirba 
nuostolingai, vyksta grobsty 
mas. Deputatas T. Jakubėnas 
nusiskundė — girdi, per lėtai 
elektrifikuojami Kupiškio raj. 
ūkiai. Tik trylika ūkių turi ma 
žo galingumo dizelines elektri 
nes su blogai įrengtais tinklais. 
Dėl elektros energijos stokos 
nevyksta panaudoti mechaniz 
mų. . . M. Romančikas iš Kė 
dainių raj. pripažino, kad vis 
dar sunku paruošti traktorius, 
kitas mašinas — vis dar trū 
ksta dalių. Geležinkelių stoty 
se trūksta tvarkos, nes. pvz.,

PA1AMU MOKESČIU 1962-63 PAKEITIMAI 
TURI TIKSLO PADIDIN TI GAMYBĄ IR DARBUS.

Mokesčių įstatymų pakeiti 
mai, padaryti 1962 m. gale, 
turi tikslo padidinti Kanados 
gamybą ir aprūpinimą dar 
bais, — skelbia žinovai.

Nauji mokesčių nuostatai, 
manoma, padraains privačią 
pramonę jieškoti naujų ir di 
dėsnių rinkų. Bendrovė, užsi 
imanti gamyba ir rodanti par 
davimo padidėjimą, galės pa 
sinaudoti mokesčių sumažini 
mu 50% iš pirmųjų apmokės 
tinamų pajamų 50.000 dol. su 
moję ir panaikinamais 25% 
mokesčių, kurie eina priedu 
nuo pajamų iš padidėjusio 
pardavimo. Naujo tipo mo 
kesčių apskaičiavimas visai nė 
ra panašus pirmiau buvusiems 
Kanados apmokestinimo sta 
tutams, ir turėtų padrąsinti ag 

tik turime galimybę ir kai yra 
proga lankomės Europoje, P. 
Amerikoj ir Tolimuose Rytuo 
se. Savo reikalą siejame su 
gaivališkai iš Afrikos besiver 
ženčia nacionalizmo ir nepri 
klausomybės banga, su Vokie 
tijos susivienijimo ir Berlyno, 
Tibeto, Vietnamo ir kitomis 
problemomis. Nemaža yra pa 
daryta ir informacijos srityje.

Visa tai nėra palikę be re 
zultatų ir be atgarsio. Sisle 
mingas ir nuolatinis laisvojo 
pasaulio spaudimas ir sovietų 
pavergtųjų tautų, jų tarpe ir 
mūsų tautos, rezistencija su 
griaus sovietinį tautų kalėji 
mą. Turint galvoje didėjan 
čius Sovietų bloko negalavi 
mus, kylančius jo tarpe prie 
šingumus. Kubos įvykiams ap 
laužius Chruščiovo ragus ir su 
griovus sovietų karinės galios 
mitą, tatai gali įvykti greičiau, 
nei daug kam gal šiandien at 
rodo.

Tačiau gyvenimas nestovi 
vietoje. Istorijos ir laiko dina 
mika kelia naujas problemas, 
stato ir mums naujus reikalą 
vimus, naujus uždavinius. Pra 
deda atsirasti mūsų tarpe as 
menų — tegul kol kas tik vie 
nas kitas, — kurie arba dėl 
nuovargio, ar dėl nekantrumo, 
ar mūsų -priešų suklaidinti, ar 
norėdami pasirodyti išmintin 
gesni ar orginališkesni nei tau 
tos dauguma, jei ne visuma, 
kuria vadinamus trečiuosius 
frontus, įieško kultūrinių san 
tykių ar kultūrinių mainų su 
okupuotąją Lietuva, kas esą 
mose sąlygose reikštųsi santy 
kiais su okupantu ir jo agen 
tais. Mes žinome mūsų priešų 
siekimus. Jis norėtų susilpninti 
mūsų politinį frontą, įtaigoda 
mas ir stengdamasis kiek dau 
giau aktyvesnių ypač jaunų ir 
kūrybingų jėgų permesti iš po 
litinio į vadinamą kultūrinį 
frontą. Lygiai kaip lenkai po 
Želigovskio smurto, taip ir 
Maskva pq jos pavartoto prieš 
Lietuvą smurto nori įnešti lū 
žį į mūsų, principinį nusistaty 
mą, mūsų kovingumą ir pama 
žu mus palenkti į apsipratimą 
su esama politine padėtimi.

Bus daugiau.

trąšos iš vagonų dažnai pila 
mos tiesiog į purvą, genda, už 
tai niekas neatsako... O nuos 
tolius turi padengti kolchozai.

Dep. agr. J. Zabielavičius 
iš Panevėžio raj. pripažino: 
mes aki šiol nepajėgiame gau 
vai aprūpinti bulvėmis (Pane 
veži).

Šviet. min. Gedvilas nusi 
skundė, kad daugelis mokinių 
nebaigia mokyklų.

Finansų ministeris R. Si 
korskis piktai puolė Liaudies 
ūkio taryba, nes daugelis Lie 
tuvos įmonių dirba nuostolin 
gai, jose daug neūkiškumo, ne 
saikingas naudojimas darbo 
sąnaudos ir lėšos. Dar nurody 
ta, kad kai kurių įmonių ir or 
ganizacijų vadovai, pažeisda 
mi drausmę, didina darbuoto 
jų skaičių, savavališkai nusta 
to atlyginimus, neekonomiš 
kai naudoja lėšas komandiruo 
tems ir kt.

resyvią pardavimo politiką, 
o tuo pačiu laiku patikrinti 
operacijų nuolatinį didėjimą.

M^ks’išku Kanados tvrimų 
pagelbėjimas ir padrasinimas 
visose sritvse taip pat vra nau 
jų mokesčiu istatvmu nramaty 
tas. Jaučiama, kad tok'Os prie 
mnnės padidins galimvbes 
mokslo ir pramonės, bendra 
darhiavimui. Didelis tyrimo 
reikalas pramonės sritvie. 
kaip tik nauiu istatvmu yra 
pramatytas. Bendrovės mo 
kesčių mokėtojai, kurios di 
dins tyrimus Kanados pramo 
nėj, galės išimti 150% nuo jų 
padidėjusio kapitalo išlaidų, 
daromų moksliniams tyri 
mams pramonės reikaluose. 
Kitais žodžiais tarus, šiems 
mokesčiu mokėtojams yrą leis 
ta sumažinti 50% daugiau ne

WINNIPEG, Man.
LIETUVIŲ KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 3 d. „Kanados Lie 
tuvių Klubas Manitoboje“ su 
šaukė metinį narių susirinki 
mą, kur buvo išrinkta 1963 
metams nauja valdyba. Šis lie 
tuvių klubas yra įdomus tuo, 
kad jame nariai yra susiskirs 
tę į dvi grupes, kurių tarpūsa 
vio trintis tebesitęsia nuo 
1947 metų, kada naujieji atei 
viai pradėjo plūsti į šį konti 
nentą.

Šios dvi grupės yra susi 
skirsčiusios i kairiuosius ir de 
šiniuosius. Didžiuma dalis iš 
senųjų ateivių yra patriotiškai 
nusistatę, smerkia komunisti 
nį smurtą Lietuvos atžvilgiu ir 
jungiasi į bendrą kovą, dėl 
Lietuvos- išlaisvinimo.

Pačioje pradžioje dar vie 
nas k>tas ir iš naujinu apeivių 
j ji įsirašydavo ir patekdavo į 
vadovaujamus klubo organus, 
tačiau tokio buvimas buvo be 
reikšmis. Į v-bą dažniausiai 
įeidavo kairiųjų pažiūrų žmo 
nės, todėl jie naujuosius demo 
ralizuodavo. Vieną iš naujųjų 
buvo išrinkę jiet „Liaudies 
Balso“ korespondentu, kuris 
ats'statvdino ne tik iš v-bos, 
bet išsibraukė ir iš klubo na 
rių, nes jam tas darbas buvo 
neprimtinas ir įžeidžiantis.

1950 m. didesnė grupė nau 
jai atvykusių buvo padavę pa 
reiškimus įstoti į klubą nariais. 
Klubo v-bos ir narių tarpe ki 
lo nepasitenkinimas. Jie grie 
besi „taisyti“ klubo konstitu 
ciją ir užtrenkė duris naujiems 
ateiviams įstoti į klubą.

Toks klubo pasielgimas iš 
šaukė neapykantą naujųjų 
prieš senuosius. Tas tesėsi ei 
lę metu. Klubo vadovavimas 
iki 1960 metų išsilaikė tik 
komunistiškai galvojančios 
grupės rankose, išskiriant ma 
ža priemaiša naujųjų ateivių, 
tačiau be jokio balso.

Tenka priminti, kad mini 
ma grupę sudaro tik mažuma. 
Vadovavimas jiems pasisekė 
išlaikyti tik dėl to, kad didžio 
ji dalis patriotiškai nusiteiku 
šių lietuvių laikėsi pasyviai ir 
į jokį klubo vadovavimą nesi 
jungė.

Be to, jiems sekėsi, kad se 
nieji ateiviai mažai kreipė dė 
mesio į politinį gyvenimą, nes 
per mažai buvo pažinę komu 
nizmą ir jo žalą Lietuvai, Jie 
neskyrė ypatingos reikšmės 
politikai, bet labjausiai buvo

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimą 
mūsų naujoji apylinkės valdy 
ba surengė vasario 16 d. vaka 
re ukrainiečių salėje.

Šia proga skaitomon tautie 
čio Vinco Skaržinsko paskai 
ton susirinko, kaip visuomet, 
tik nedidelis tautiečių skaičius, 
bet į linksmąją programos da 
lį tai tikrai daug prigužėjo. 
Kadangi turėta gera muzika 
ir neblogas bufetas, tai tiek 
dalyvių tiek rengėjų nuomo 
ne visą parengimą reikia skai 
tyti gerai pavykusiu.

Ta proga rengėjams reko 
menduotinas patarimas — ne 
kviesti į panašius parengimus 
netvarkingų asmenų.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventė buvo pami 
nėta ir mūsų miesto dienrašty 
je „Sault Daily Star“.

Šiam straipsniu medžiagą 
parengęs ap. valdybos sekreto 
riųs tautietis A. Vanagas, sa 
kosi buvęs stačiai nustebintas

SUSIJUNGIA UNIJOS
National Union of Public 

Employees, turinti 54,000 na 
rių ir National Union of Pub 
lie Service Employees, turinti 
31,000 narių pareiškė sutiki 
ma apsijungti. Jie aptarnauja 
daugiausia savivaldybines įs 
taigas. Nauja unija gauna var 
dą Canadian Union of Public 
Employees.

gu faktinoji suma yra išleista.
Kiti neseniai įvykę pakeiti 

mai mokesčių įstatymuose tu 
ri tendencijos padrąsinti Ka 
nados alyvos šaltinių didesnį 
iieškojimą. (C. S).

susijungę draugiškumo bei as 
meninio sugyvenimi ryšiais ir 
politinėje veikloje tarpusavio 
kovos beveik ir nevedė.

Nors pradžioje ir buvo stip 
rių jėgų, kurios mėgino šio 
klubo reikalus tvarkyti ir pa 
lenkti į geresnę pusę, tačiau 
buvo padaryta ir nemaža klai 
du, kas šių reikalų tvarkymą 
nustūmė į tolimesnį laiko ke 
lią-

Laikas gydo padarytas žaiz 
das laikas retina ir žmonių 
gretas šiame pasaulyje. Ėmė 
retėti klubo nariai ir teko at 
verti plačiau duris naujie 
siems ateiviams.

1960 - 62 m. jau į klubo 
v-bą įėjo trys iš naujųjų ir 
keturi iš senesniųjų ateivių. 
Beveik visi svarbesnieji pos 
tai atiteko naujiesiems, išski 
riant klubo reikalų vedėjo — 
iždininko postą, kuriame be 
veik nuo pat klubo kūrimo ne 
pajudinamai laikėsi M. Ved 
ruk. Jis winnipegiečiams ir 
čia buvusiems yra labai gerai 
žinomas. Tačiau, šiomis dieno 
mis. netikėtai ir jo „sostas“ su 
byrėjo.

1963 m. į v-bą išrinkti ir pa 
i eigomis pasiskirstė: J. Baniu 
konis — pirm, (senųjų atei 
vių), Alb. Nolius—vicp. (n. 
ateivių Liet, savanoris-kūr.), 
J. Demereckas — iždin. ir 
klubo reikalų vedėju (n. atei 
vių), E. Šneidaraitis — f in. 
rašt. (n. ateivių), T. Lukoše 
vičius — sekretoriumi (n. at 
eivių) ir valdybos nariai: P. 
Bagdonas (naujų ateivių) ir 
M. Vėdruk (senųjų ateivių). 
Šiais metais į klubo vardy 
bą įeina 5-ki naujųjų ir 2 se 
nųjų ateivių.

Į revizijos komisiją išrink 
ta: K. Pranevičius (sen. at 
eivių), M. Sarauskas (nauj. at 
eivių) ir K. Strikaitis (n. at.).

}AŠisi auiimj sour 
dar daugiau simpatijos iš tų 
žmonių, kurie eina ginti lietu 
vybės reikalus.

Taip buvo lemta, taip ir iš 
sipildė. Klaidas mes visi, kaip 
vieni, taip ir kiti puikiai su 
prantame ir ateityje dar gali 
ma bus jas taisyti. Tam vi 
sam dar reikia kantraus ir at 
sargaus darbo, .pasiryžimo ir 
ištvermės, kad galutinai lai 
mėtų objektyvumas, gera va 
lia ir geras savitarpis sugyve 
nimas, be ko klubui sunku iš 
siversti. Košt.

ir apstulbintas pamatęs at 
spausdintą tokį straipsnį — 
tiek iškarpymų, tiek sudarky 
mų, tiek išleidimų ir stačiai 
juokinga klaida, kad jis nega 
Įėjęs savo straipsnio atpažinti.

Kas pažįsta šį labai jau pi 
gų mūsų dienraštį, tai tuo tu 
retų nesistebėti.

Korespondentas.

Antradieniais CBC-TV pro 
gramą „Inquiry“ veda Carle 
ton universiteto rektorius Da

vison Dunton.

IŠPARDAVIMAS! IŠPARDAVIMAS!

Išpardavimas!
Pertvarkant biznį ir ruošiant vietą tiems pasikeitimams vyk 
dyti, PIRMĄ KARTĄ per 6 metus skelbiamas didžiulis į 
Lietuvą siunčiamųjų siuntinių tikras IŠPARDAVIMAS.

Labai smarkiai NUMUŠTOS KAINOS — ne mažiau kaip 
iki V2 kiek kaštuoja gamintojams, ir medžiagos visos 
yra rinktinės. Niekada iki šiol nesame tokių dalykų siū 

lę ir niekada tokio pasiūlymo nebegalėsime pakartoti.
Siuntinio kainą sudaro: prekių kaina, sovietinis muitas, Ii 
cenzijos mokestis, siuntinio supakavimas, pašto išlaidos, 
draudimas ir patarnavimas, dėl to gavėjas, sulaukęs siunti 

nio, nieko jau nebeturi primokėti.

Nr. 1. MOTERIŠKAS SIUNTINYS
1) 4 jardai sunkiojo fibro 1 moteriškam kostiumui ar suk 

nelei (pasirenkama iš trijų spalvų)
2) 1 prabangus moteriškas megztinis (bet kuri pageidau

jama spalva)
3) 1 pora moteriškų kojinių
4) 1 daugiaspalvė skarelė

Išpardavimo kaina: kanadiškais $31.40, arba £9.19.6

Nr. 2. VYRIŠKAS SIUNTINYS
1) 3J4 jardų puikaus gabardino ar flanelės 1 kostiumui ar

paltui (pasirenkama iš 5 medžiagų)
2) 1 prabangus vyriškas megztinis
3) 1 pora vyriškų kojinių
4) 1 puikaus poplino marškiniai

Išpardavimo kaina: kanadiškais $36.75 arba £12.12.0

Nr. 3. ŠEIMOS SIUNTINYS
(sud. iš Nr. 1 ir Nr. 2, sutaupant dar $16.20, arba £5.1.6)
1) 54 jardų puikaus gabardino ar flanelės
2) 4 jardai sunkiojo fibro
3) 2 prabangūs moteriški ar vyriški megztiniai
4) 2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių
5) 1 daugiaspalvė šilkinė skarelė
6) 1 puikaus poplino marškiniai

Išpardavimo kaina: kanadiškais $51.95, arba £17.10.0

Nr. 4. DIDYSIS ŠEIMOS SIUNTINYS
(dviejų Nr. 1 ir dviejų Nr. 2 siuntinių junginys — keturi 

siuntiniai viename už mažesnę negu trijų kainą)
Nuostabi proga sutaupyti kanad. $53.35, arba £17.10.0
1) 7 j. puikaus gabard. nr flanelės 2 košt, ar paltams
2) 8 j. sunkiojo fibro 2 moteriš. kostiumams ar suknelėms
3) 4 prabangūs moteriški ar vyriški megztiniai
4) 4 poros moteriškų ar vyriškų kojinių
5) 2 daugiaspalvės šilkinės skarelės
6) 2 puikaus poplino marškiniai

Už nepaprastai žemą išpardavimo kainą: 
kanadiškais $82.95, arba £27.13.0

Visų siuntinių pristatymas garantuotas.
Kas paprašys, medžiagų pavyzdžius gaus tuoj oro paštu. 
Priimsime po vieną dolerį užstato, jei kas norės sau pasi 
tikrinti siuntinį, ir galėsime laukti įmokėjimo 3 mėnesius. 
Nauji klijentai kviečiami paprašyti atsiųsti jiems naująjį 

mūsų katalogą, vienintelį tokį visame pasaulyje 
visą iliustruotą siuntinių katalogą.

Pasinaudokite šiuo vertingu išpardavimu ir paskubėkite 
siųsti užsakymus arba mums, arba šiems mūsų atstovams:
A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont., Canada. 

Telefonas: 674-1605
Aug. Mylė, 37—5th Ave., Verdun 19, P.. Q„ Canada

Priimame pareiškimus kandidatų, kurie norėtų būti mūsų 
atstovais ten, kur dar nėra. Prašome rašyti dėl smulkesnių 

informacijų.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341, LADBROKE GROVE. LONDON, W. 10. England

MALONI VIEŠNAGĖ DELHI, ONT.
Vasario 9 d. Delhi apyl. fa

nes v-ba minėjo mūsų nepri 
klausomybės šventę. Be gra 
žios ir turtingos paskaitos, 
meninę programos dalį išpildė 
Hamiltono A. V. parapijos 
choras, vad. sol. V. Verikai 
čio. Choras, jaučiasi atlikęs 
savo taut, pareigą, atėjęs į pa 
galbą kaimyninei Delhi b-nei, 
mūsų tautinės šventės prisimi 

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. 
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

Leidžia ii redaguoja: J. Lazauskas.
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

nimo proga. Kaip atlikome sa 
vo programą, paliekame spręs 
ti mieląjai Delhi apylinkės pu 
blikai, o už gražų ir malonų 
mūsų priėmimą esame 
nuoširdžiai dėkingi svetingos 
Delhi bendr. v-bai, bei ki 
tiems minėjimo organizato 
riams. Po šio mūsų vizito, tiki 
mės, kad reikalui esant, vieni 
kitiems ateisime į pagalbą.
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HAMILTON tor^5X'to
DR. I. GRAŽYTĖS PAS 

KAITA APIE PROZĄ
Katalikių Moterų dr-jos 

globojamo Literatūros ratelio 
susirinkimas įvyks šį ketvirta 
dienį, vasario 28 d. 8 vai. va 
karo Aušros Vartų klebonijos 
salėje. Dr. I. Gražytė kalbės 
tema „Šių dienų lietuvių lite 
ratūros proza".

Visos šiuo klausimu besido 
minčios moterys kviečiamos 
dalyvauti.
• Prof. D. Gruodis susirgo 
ir paguldytas į ligoninę.
- PAULIŲ ŠEIMA 

IŠSIKELIA Į JAV
Šį ketvirtadienį į New Yor 

ks išvyksta sol. Jonė Pauliūtė, 
o kovo 15 d. išvyksta ir tėvai, 
pp, Pauliai. P. J. Pauliūtė ke 
liama į Royal Bank New Yor 
ko skyrių ir gauna paaukštini 
mą.

Pp. Pauliams išvykstant, bi 
čiulpai suruošė eilę išleistuvių.

Pp. Pauliai išvykdami, ne 
nori nutraukti su Montrealiu 
ryšių, todėl pratęsė NL prenu 
meratą ir NL Mašinų Fondui 
paskyrė 10 dol. Ačių už auką 
ir mūsų geriausi linkėjimai ge 
rai JAV įsikurti.

PELENŲ DIENA ATEI 
NANTĮ TREČIADIENJ
8 vai. ryte mišios, pelenų šven 
tinimas ir uždėjimas.

8 vai. vakare mišios, pa 
mokslas ir pelenų uždėjimas.

Ta dieną susilaikoma nuo 
mėsiškų valgių ir pasninkauja 
ma.

Ateinantį penktadienį — 
pirmasis mėnesio penktadie 
nis. Mišios ryte 7.30 ir 8 vai. 
ir vakare 8 vai.

KAZIMIF.RINIŲ 
VAKARIENĖ

ateinantį šeštadienį 7.30 v. v., 
kurios metu bus pagerbti Kaži 
mierai.

Parapijiečiai yra prašomi 
paaukoti loterijai dovanų ir 
pyragų.

ŠV. KAZIMIERO 
ATLAIDAI

aunantį sekmadienį 10 vai. 
mišios jaunimui, dalyvauja or 
ganizuotai skautės ir skautai.

11 vai. suma, dalyvauja or 
ganizuotai Šv. Onos ir Šv. Elz 
b:etos draugijos.

Mirė Elzbieta Pocienė,, pa 
laidota antradienį 9 vai. r.

Pranciška Brazauckaitė 19 
metų, laidotuvės trečiadienį,
9 vai.

Bažnyčiai aukavo: Marija 
Miliuvienė ir šeima $100, Pet 
ras Mališauskas ir Br. Kuli 
kauskas po $50, V. Lietuvinin 
kas $30, L. Čečkauskas ir J. 
Šinkūnas po $25, J. Stukas ir 
H. Jagelavičius po $14, A. Da 
gilis ir L. Senkevičius po $ 
10.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir ■ _ , _ _ ,. . ! 2-4 ; 7—9 p. m.ketvirtadieny 1
antradienį ir I _. j. . 2—4 p. m.penktadienį |

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

L. K. MINDAUGO 
ŠAULIŲ KUOPA

šaukia metinį visuotinį kuopos 
narių susirinkimą kovo mėn. 
17 d., Aušros Vartų parapi 
jos salėje, 13.30 vai. pp.

Naujosios kuopos vėliavos 
siuvinėjimo darbas jau yra ge 
rokai pažengęs į priekį. Susi 
rinkimo dieną kuopos valdy 
ba ją jau tikisi parodyti kuo 
pos nariams.

Kuopos Valdyba.
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
Pelenų dieną mišios 7 ir 8 

vai. ryto ir 7 v. vak. Tai yra 
ir pasninko diena.

Pirmasis mėnesio penkta 
dienis — mišios 7 v. vak.

J. Eksc. vysk. V. Brizgys 
Aušros Vartų Parapijoje lan 
kysis balaandžio mėn. 21 die 
ną ir suteiks Sutvirtinimo sak 
ramentą. Ta pat proga bus ir 
pirmoji komunija mūsų para 
pi jos vaikams.

Suinteresuotieji, prašomi re 
gistruotis pas kun. Tėv. Zare 
mbą iki kovo mėn. 15 d.

Parapijos Bazaras bus kovo 
23—24 dd. Prašoma nedelsti 
su fantais ir grąžinti knygeles 
iki kovo mėn. 12-tos dienos.

Vakarinės mišios laike gavė 
nios bus laikomos penktadie 
niais 7val. vakarais.

ŽINIOS IŠ EUROPOS. . .
Atkelta iš 1-mo psl.

sakė policija represijomis. 
Taip kilo studentų maištas. 
Po to visi jie, keli šimtai, iš 
vyko iš Bulgarijos, kurioje ko 
munistai juos persekiojo ir 
kaip juodukus.

— Kinijos komunistai pa 
kvietė iš Bulgarijos pasitrau 
kusius Afrikos studentus.

— Brusely, posėdžiaujant 
Europos Bendros rinkos part 
neriams, iškilo nauji nesutari 
maii su Prancūzija, kuri prašė 
tuojau priimti 18 Afrikos vals 
tybių, bet 5 kiti dalyviai nesu 
tiko.

— Suomijos min. pirm. A. 
Karjalainen lankantis Maskvo 
je, Chruščiov pareiškė, kad 
Maskva nutęs į Suomiją naf 
tos vamzdžius, kad „Suomi 
jos neišnaudotų kapitalistai“, 
nes Rusija sugebėsianti išnau 
doti. . .

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.
WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARA s
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LI., D.
4 Notre Dame St. E.

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P, MILLER

B. A., B. C. L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064 

Resid.: 40 Lafleur 
LaSalle. DO 6 1570

ADVOKATAS

FRANK M. GODINE, Q. C. 
Suite 1006, 485 McGill Street 

Montreal 1, Que. 
UNiversity 6-7872

ĮSPŪDINGAS VASA RIO 16-TOS MINĖJIMAS
Hamiltonas dar niekad ne 

turėjo tokio gausaus Vasario 
16-tos minėjimo. Lietuvių Na 
mų salė, kuri talpina apie 700 
žmonių, buvo pilnutėlė.

Nepriklausomybės rrunėji 
inas prasidėjo jau šeštadienį, 
kada prie naujos miesto rotu 
sės su iškilmėmis buvo iškelta 
lietuviška trispalvė. Kleb. dr. 
J. Tadarauskas atlaikė sekma 
dienį iškilmingas pamaldas.

Iš Montrealio St. Kęsgailą 
gilia patriotine paskaita ha 
miltoniečiams paliko atsiminti 
ną įspūdį. Svečiu turėjome 
naująjį miesto burmistrą Mr. 
V. Koops, radio komentatorę 
Miss Edith Hyder, latvių, es 
tų reprezentantus ir kitų. Mū 
su Hamiltono menininkai, 
kaip choras, tautiniai šokiai ir 
dramos būrelis šitokia proga 
išėjo su savo pačia geriausia 
programa.

BANKO "LITAS" REIKALAI
METINIS „LITO“ SUSIRIN 

LABAI SVARBIŲ
Čekių sistema

Nutarta pavesti valdybai ar 
limiausiu laiku įvesti čekių šis 
temą, kad patys nariai galėtų 
rašyti čekius, kaip tai jie da 
bar daro turėdami sąskaitas 
kituose bankuose.

Pelno paskirstymas 
Susirinkimas priėmė vaidy 

bos pasiūlytą pelno paskirstę 
mą, būtent: 4%% dividendo 
už indėlius, 10% į atsargos 
kapitalą, o iš likusių 880 dol. 
paskyrė $650 jaunimo organi 
zacijoms paremti ir $230 — į 
nepaskirstytą pelną.

Didesnių ginčų sukėlė pel 
no likučio — $880 paskirst}- 
mas. Prie valdybas pasiūlytų 
$600, susirinkimas dar pridė 
jo $50 šeštadieninėms mokyk 
ioms. Tuo būdu lėšos lietuvy 
bės reikalams paskirstytos se 
kančiai:
1 autinių Šokių grupei $250.- 
Jaunimo stovyklai. . . .$100.- 
Sporto Klubui Tauras ..75.- 
Aukštesniems kursams. .$75.- 
Šeštad. mok. tėvų k-tui $50.- 
Krėvės liter, premijai . .$50.- 
Vasario 16 d. gimn. ..$50.- 

Viso $650.- 
Čekius tos organizacijos ga

Ii pasimti „Lito“ darbo valan 
domis.

VEIKLOS PLĖTIMAS
Veiklos plėtimo reikalu pla

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas H U 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČIN AS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Taupyk ir skolinkis
KREDITO KOOPERATYVE „LITAS”.

Adresas: 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun, P. Q„ 
Tel. PO 7-4280.

Santaupos apdraustos vienam milionui dolerių.
Mirties ir invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą 

santaupos iki $ 2000 išmokamos dviguba suma. 
Už santaupas mokama 4.25%.
Už asm. paskolas imama tik 7.6%.
Už nekiln. turto paskolas imama tik 6.5%.

Pigus paskolų draudimas skolintojo mirties 
ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje. 
Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 
pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai.;

trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p. 
Vedėjas D. Jurkus, PO 7-4280.

3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 3 iki 8 vai. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Ved. padėjėjas P. Rudinskas, RA 2-2472.
Nedarbo laiku paskolų ir kitais skubiais reikalais 
kreiptis pas Ved. padėjėją P. Rudinską, HU 1-2957.

ISW artlisi»s<a«swsiw»iess su-—- • — ■<—-• —

Bendr. v-ba dėkoja Lietu 
vių Namams ir pirm. St. Bak 
šiui, kurie dovanai davė nau 
dotis sale. St. Daliui, kuris lei 
do savo bute padaryti svečių 
priėmimą ir inž. Smitui už re 
zoliucijų paruošimą.

Minėjime perskaityta rezo 
liulijos, kurios jau pasiųstos. 
Prie įėjimo aukų lapais surink 
ta 280.50 dol. Apmokėjus vi 
sas minėjimo išlaidas, pinigų 
likutis bus perduotas Tautos 
Fondui. K. M.
KOVO 3 DIENĄ 

SKAUTIŠKOJI ŠEIMA 
ruošia tradicinę „Kaziuko mū 
gę“. Tuo jaunimas nori užme 
gsti draugiškus ryšius su se 
nesniąja karta, povaišinti šil 
tais pietumis, bei saldumynais 
su kavute, tuoj po pamaldų 
Aušros Vartų salėj. Kviečia 
me visus. V. P.

KIMAS PADARĖ EIL£ 
NUTARIMŲ
tesnį pranešimą padarė ved. 
padėj. P. Rudinskas.

Susirinkimas išrinko skaitlm 
gą „Lito“ vajaus komitetą, ku 
rio nariai asmeniniu kontaktu 
ir gyvu žodžiu žada padėti v- 
bai verbuoti naujus narius ir 
indėlius.

Mokyklų vedėjams — Joa 
nai Blauzdžiūnienei ir Albinui 
Blauzdžiūnui buvo pareikšta 
padėka už sėkmingą mokslei 
vių verbavimą į „Lito“ na 
rius, kurių jau daugiau kaip 
30 yra jaunaisiais laupytojais.

Valdomieji organai
Susirinkime dalyvavo 178 

pilnateisiai nariai. Pagal ba! 
sų daugumą į valdybą išrink 
ti: Juozas Bernotas, Petras 
Lukoševičius ir Vincas Piečai 
tis (iš praeitų metų lieka D. 
Jurkus ir Pr. Rudinskas) ; į 
Kredito k-ją St. Kęsgailą ir 
V. Zubas (likęs J. Juškevi 
čius), ir į Revizijos K-ją — 
J. Adomaitis ir Juozas Luko 
ševičius (likęs J. Bulota).

P. Rudinskas.
Atitaisymas: Praeitame „NL“ 
numeryje įvyko svarbi korek 
tūros klaida. Šio skyrelio 14- 
toje eilutėje iš viršaus buvo 
atspausdinta, kad už šėrus bus 
mokama dividendų ne mažiau 
kaip 4^,o turėjo būti— 4%.

(NL Redakcija).

padėka
Šeštadieninių mok. tėvų k- 

to vardu reiškiu nuoširdų ačių 
visuotiniam „Lito“ susirinki 
mui už aukštą jaunimo įverti 
nimą ir jo globą skiriant 50 
dol. auką. Tikiu, kad laikui 
bėgant tas jaunimas, kurio ke 
lios dešimtys jau dabar daly 
vauja banko augime, kelerio 
pai atsilygins savo įnašu.

H. Adamonis.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis A V 8-2352. 

PO 6 vai. PO 7-6183.

LITUANISTINIO PEDAGO 
GINIO SEMINARO

paskaitos šį penktadienį vai 
kų Namuose vyks sekančia 
tvarka:
7.30 — 8.10 vai. „Didžiosios 

Lietuvos tikybiniai raštai“. 
I. Matusevičiūtė.

8.15 — 8.55 vai. „Viduram 
žiu pedagogika ir naujųjų 
amžių“ pradžia, A. Rinku 
nas.

9.00 — 9.40 vai. Lietuvių kai 
ba. A. Gurevičius.
TORONTO LIETUVIŲ

EV. LIUT. PARAPIJOS 
narių (visuotinis susirinkimai 
šaukiamas kovo mėn. 3 d. 2 
vai. p. p. Lietuvių Namuose, 
Dundas ir Ossington gatvių 
sankryžoje. Bus svarstomi pa 
rapijai kunigo atsikvietimo rei 
kalai ir renkama nauja 1963 
metų parapijos taryba. Kiek 
vieno dalyvavimas labai svar
bus. Nuoširdžiai kviečiame vi 
sus evangelikus dalyvauti.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

• Iš už geležinės uždangos at 
vykusių lietuvių pagerbimo va 
karienė bus šį šeštadienį mū 
sų salėje. Visi kviečiami.
® Mirė Antanas Mitalas.
• Kovo 10 d. Pr. salėje ren 
giamas Literatūros ir Muzikos 
vakaras. B. Pūkelevičiūtė dek 
lamuos savo ir kitų rašytojų 
kūrybą. Dalyvaus vietinės lite 
ratūrinės jėgos, muz. S. Gaile 
vičiaus ved. vyrų kvartetas ir 
pijanistai studentai Gurevčius 
ir Karka.

TORONTO STUDENTŲ 
BALIUS

praėjo su pasisekimu Prince 
George viešbutyje didelėj, er 
dvioj salėj. Nors buvo darbo 
diena, bet atsilankė daug jau 
nimo - studentijos ir filisterių, 
tėvų ir svečių.'Dalyvavo Lietu 
vos konsulas dr. J. Žmuidzi 
nas, kun. P. Ažubalis, Tėvas 
Barius - Placidas, T. Ž. redak 
torius A. Rinkūnas, Mill Fre 
dom J. Juozaitytė ir, daugybė 
daktarų, inžinierių ir kitų stu 
dentų draugų.

Programą paįvairino stud. 
G. Balčiūnas, padainuodamas 
nuotaikingą dainą, loterija 
bendri „Limbo” šokiai.

Baliaus dalyvių buvo apie 
200.

INCOME TAX 
Pranas Tautkus, 

buvęs mokytojas, turi daug 
visokių INCOME TAX 
blankų pildymo patyrimo. 

Skambinti nuo pirmadienio 
iki šeštadienio OR 7-3896 

Šeštadieniais 1—5 p. m. asme 
i-.iškai ar telefonu DO 6-3805 

p. A. Matulio bute 
7686 Edward St,. LaSalle.

Sekmadieniais asmeniškai 2—
4 p. m. Kaunas Restorane.

2587 Ontario St. East.
Taipgi tarpininkauja visokių 

rūšių draudimuose, daro ver 
timus ir užpildo visokius blan 
kus: pilietybės, valdiškų pen 

sijų ir imigracijos reikalais.
^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^'

REIKALINGA
moteris vaikų priežiūrai 

lietuviškoje šeimoje.
Teirautis; PO -9-51101

IŠNUOMOJAMAS
4-rių kambarių butas, 
labai gražioje vietoje. 

Galima naudoti ir kaip raštinę.
Teirautis RA 2-4310.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate Board 
nariai

Namai —
Žemė — Paskolos

P. Jasutis, tel. LA 2-7879 
DISTRICT GENERAL 
INSURANCE SERVICE 

Royal Globe draudimo b-vės. 
Gaisras- Automobiliai-nelaim ės 

G. Rukšėnas, tel. 768-8640.
P. ADAMONIS

3907 Rosemount Blvd. 
Tel. 722-2472.

S-tos Lite No. 752.

KREPŠINIO PIRMENYBĖS 
TORONTE

Vasario 23 — 24 dienomis 
Kanados lietuvių sporto apy 
gardos suruoštos krepšinio pir 
menybės davė šias pasekmes: 
vyrai — Aušra nugalėjo Vytį 
123:43 santykiu; moterys — 
Vytis nugalėjo Aušrą 35:26 
pasekme. Mergaičių A Saka 
las nugalėjo Aušrą 22:21 pa 
sėkmė; berniukai A Kovas nu 
galėjo Aušrą 81:61 santykiu. 
Jauniai C. Aušra nugalėjo 
Vytį 26:14 santykiu. Jauniai 
D. Aušra nugalėjo Vytį 18-12 
santykiu. Plačiau — sekančia 

NL nr.

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 Bloor W„ Toronto
(į rytus nuo Dufferin St.)

Raštinė: LE 4-4451

KOKIU PAGRINDU DIS 
KRIMINUOJAMA 
LIETUVAITĖ?

„iGlobe and Mail” įdėjo di 
dėlę nuotrauką ir plačiai apra 
šė Toronto Vyčio ir Kanados 
jaunių stalo teniso meisterės 
Elenutės Sabaliauskaitės nuei 
tą sportinį kelią (jai tik 15 me 
tų!) kartu pažymėdamas, kad 
Kanados stalo teniso s-ga ne 
galėjo lietuvaitės įjungti į šio 
krašto rinktinę pasaulio pirme 
nybėms Prahoje, kadangi ne 
buvo laiko pravesti eliminaci 
nius žaidimus kandidatų tar 
pe. Iš kitos pusės, Kanados 
stalo teniso sekert. Walden 
sako, kad Sabaliauskaitės klau 
sime yra „įmaišyta" truputį 
politikos (juokinga — ar už 
tai kad pabėgėlė!?), nurody 
damas dar, kad dalyviai ture 
šią apmokėti dalį savo kelio 
nės išlaidų. Tuo tarpu buv. 
Kanados meisteris ir dabarti 
nis E. Sabaliauskaitės trene 
ris Pr. Gvildys labai teisingai 
korespondentui atsako, kad 
„mes (lietuviai) galime tą da 
lį pinigų sudėti".

Iš savo pusės turime pridė 
ti, kad pasaulio pirmenybėse 
Čekoslovakij'oj, mūsų tautos 
pavergėją, atstovaus greičiau 
šiai penkiolikametė Laimutė 
Balaišytė ir dr. A. Saunoris. 
Susitikus Sov. S-gos ir Kana 
įvairių „netikėtumų" (taip 
dos rinktinėms, galėtų įvykti 
greičiausiai galvoja rusai), ka 
danngi abiejose pusės/ žaistų 
tos pačios tautos vaikai. Tai 
gi, Kanada padarė mažą „ko 
mpromisą“, išbraukdama iš 
Kanados sąstato Elenutę Sa 
baliauskaitę. K. B.

N L red. turi konstatuoti, 
kad jai tikrai taip yra, tai E. 
Sabaliauskaitės eliminavimas 
iš rungtynių yra nieku nepa 
teisinama ir neleistina diskri 
minacija, priešinga Kanados 
įstatymams, dėl ko būtinai rei 
kia protestuoti. Jei nebus už 
protestuota, tai ateity būsime 
diskriminuojami. Nepasiduo 
kime diskriminacijai. Saba 
liauskaitei turi būti pritaikyti 
lygiai toki patys principai, 
kaip ir kitiems Kanados spor 
tininkams.

PARDUODAMAS 
LIUKSUSINIS 
DUPLEKSAS

2X5 atskiri kambariai.
Visas centralinio apšildymo. 

Įrengtas playroom.
2-jų mašinų garažas. 

Saviems nuolaida.
Teirautis: DO 6-6237.

TAISAU IR DAŽAU
LENGVAS MAŠINAS.

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Šulinską s.
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